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ПЕРЕДМОВА  
 

В інноваційних методах викладання у вузах мало місце винахід-
ництво студентів, яке заохочувалося державою сприятливим законо-
давством з винахідницької справи, згідно з яким патентним відом-
ством видавалося авторське свідоцтво та від вузу автори отримували 
грошову винагороду. Таким чином технічна творчість викладачів і 
студентів сприяли підготовці кваліфікованих фахівців для народного 
господарства країни і її розвитку впровадженням винаходів.  

У поточний час ринкових відносин умови для реалізації еври-
стичних здібностей радикально змінилася законодавством з переходом 
захисту авторських прав на винаходи різними видами патентів, 
відсутністю грошового заохочення винахідників за позитивні рішення, 
прийняті державним патентним відомством, необхідністю сплати збо-
ру за подання заявки на винахід (корисну модель), грошовим підтри-
муванням патентів, продажем ліцензій тощо.  

Однак залишається суттєва для заохочування студента як май-
бутнього фахівця моральна мотивація – можливість реалізації креа-
тивного мислення з отриманням позитивних результатів під час засво-
єння навчальних технічних дисциплін. Для студента як особистості 
прояв творчих здібностей престижно за своєю природою, а в умовах 
конкуренції на робочі місця представляє стимул для самореалізації під 
час придбання знань майбутньої професії. 

Підвищення ефективності винахідництва студентів має забезпе-
чуватися сприятливими морально-психологічними умовами на занят-
тях, що мотивують творчу активність, потребують проблемних поста-
новок навчальних тем викладачем, його компетенції і бажання, а також 
володіння інноваційними методами ведення навчального процесу. До-
датковими чинниками є: позитивне правове та етичне ставлення вик-
ладача і студентів до суджень виступаючих; до корисних пропозицій 
студентів, що можуть бути ознаками нових технічних рішень; знання 
основ чинного патентного законодавства та правил оформлення заявок 
на винахід; готовність витрачати більше часу, ніж це потребується при 
традиційних формах викладання. 

Метою даної монографії-посібника є сприяння інтеграції різних 
рівнів діяльності студента – пізнавальної , репродуктивної  і, пе-
реважно, творчої  (креативної) під час засвоєння навчальних дисцип-
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лін архітектурно-будівельних спеціальностей – «Архітектурні конструк-
ції», «Будівельні конструкції», «Будівлі і споруди» під час курсового і 
дипломного проектування, для практичних занять з дисциплін «Мето-
дологія наукових досліджень», «Основи патентознавства» різного 
рівня кваліфікації – бакалавра , спеціаліста ,  магістра , а також 
для асп ірантів .  

Роботі з даним виданням має передувати самостійне ознайом-
лення з відповідними темами лекцій згідно з перебігом навчального 
процесу за підручниками, оскільки в основу його покладено технічні 
рішення (винаходи) автора, що удосконалюють відомі як «класичні», 
загальноприйняті або типові технічні рішення архітектурно-будівель-
них конструкцій різних за типологією будівель і споруд.  

Креативне мислення студентів під час навчального процесу, 
доцільно спрямовувати на вирішення не тільки суб'єктивно нових (са-
ме для студентів), але і на об'єктивно нових (для суспільства зі світо-
вою новизною  і промисловою користю ). Саме для цього необхідне 
попереднє самостійне ознайомлення з кожною темою дисципліни 
згідно з навчальним планом, тому що це потребує більше часу з-за по-
становки завдань, їх обміркування студентами і викладачем та отри-
мання згодом певного результату. Останнє може бути винесене і на 
час, відведений на науково-дослідну роботу з окремими студентами. 

На таких підставах можна отримувати нові суттєві ознаки 
технічних рішень і за таких умов може бути доцільним використання 
даного видання щодо продукування творчих результатів. Деякі 
технічні рішення, застосовані у виданні є винаходами, отриманими у 
співавтор-стві зі студентами і викладачами (зокрема, на відкритих за-
няттях). За тривалу добу викладання у вузах (а також проектування та 
наукових досліджень в інститутах) норми патентного права удоскона-
лювалися, а врешті кардинально змінилися відповідно до соціально-
економічних змін в країні, зокрема, патентні норми щодо кваліфікацій-
ної оцінки технічного рішення, оформлення заявок на винаходи тощо.  
Автором це зазначається у відповідних місцях видання. В описі змісту 
кожного технічного рішення загалом зберігається структура, послідов-
ність і технічна сутність винаходу. Але суттєвішим для будь-якого 
часу є збереження соціально-економічної значимості винахідницької 
праці у вирішенні нагальних для цього часу технічних завдань. 

Згідно з вимогами опис винаходу, що пропонується, починаєть-
ся із зазначення області техніки і подальшого уточнення чого конкрет-
но він стосується. Усі застосовані у виданні технічні рішення за Між-
народною класифікацією винаходів (М. Кл.)  чи патентною класифікаці-
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єю (МПК) відносяться до області техніки «Будівництво» – Е, тому в 
описах винаходів це зазвичай вилучається. Опису пропонованого 
технічного рішення за суттю передує аналіз стану техніки з питання, 
що вирішує дане технічне рішення, на час подання заявки. Аналіз по-
чинається з викладання суттєвих ознак аналогів (зазвичай одного), а 
потім – найближчого аналогу, тобто прототипу, що є однаковими з 
пропонованим технічним рішенням, яке заявляється як винахід (наразі 
ще як корисна модель). При викладанні опису технічного рішення те, 
чим конкретно досягається поставлена мета, згідно з нормою необхід-
но фактично повторювати зміст формули винаходу. Для запобігання 
повтору у виданні натомість наводиться переважно шлях, яким досяга-
ється поставлена мета з посиланням на відповідні креслення (рис.), при 
цьому кожна фігура (фіг.) рисунку згідно з вимогами нумерується. 

У добу з 1924 по 1991 роки на винаходи безкоштовно видавали-
ся авторські свідоцтва (за бажанням заявників – патенти, за які сплачу-
вався збір, що не схвалювалося громадською мораллю). Додатковим 
до сучасних критеріїв винаходу була необхідність обґрунтування його 
якісної  відзнаки  у сукупності нових суттєвих ознак, тобто такої, що 
надавала додатковий, «надсумарний» позитивний ефект. Відсут-
ність доведення такої ознаки виключало можливість отримання охо-
ронної грамоти. Наразі цього критерію у кваліфікаційних ознаках ви-
находу (корисної моделі) нема.  

Заявки на винахід в СРСР оформлювалися російською мовою 
або (як у багатонаціональній країні) перекладалися на російську. У 
перші роки самостійності Україні заявки на винахід також оформлю-
валися російською, у поточний час – державною. Тому провідним у 
виданні є українська, і описи технічних рішень, що не отримали автор-
ських свідоцтв, перекладені (без наведення формул). Винаходи ж 
СРСР (SU), Російської Федерації (RU) і України (UA) викладені за 
технічною сутністю рішень повністю і на мові оригіналів авторських 
свідоцтв і патентів.  

Основні положення щодо чинних на дату виходу видання па-
тентних норм, правил оформлення заявки на винахід (корисну модель) 
і необхідне інше наведено у додатках. З методичних міркувань надано 
також зразчик складання і оформлення опису винаходу (корисної мо-
делі), його (її) формули та реферату. 
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1  ОСНОВИ І ФУНДАМЕНТИ 
 

 
1.1 Штучні основи і фундаменти 
 
 

Тема попереднього 
ознайомлення:  
«Основи і фундаменти  
будівель» 

У будівельно-кліматичних районах з 
від'ємними температурами зовнішньо-
го повітря задля запобігання дефор-
мацій від морозного здимання ґрунтів  

як природних основ будівель натомість заглиблення фундаментів ниж-
че сезонного промерзання грунтів використовують штучні основи у 
вигляді планувальних насипів (або підсипні основи).  

Якщо підошви фундаментів закладені в тілі насипів, то такі на-
сипи називають підсипками, якщо нижче підошви насипів – відсип-
ками. Підсипки і відсипки можуть бути під окремими будівлями чи 
спорудами (рис. 1.1.1), або під кількома з них на певній території – 
суцільними.  

 

 
Рисунок 1.1.1 – Фундамент будівлі, споруди на підсипці 

 

1 – фундамент; 2 – підсипка (для окремої будівлі); 3 – межа сезонного промерзання 
(відтавання) ґрунтів у природному стані; 4 – те саме, після влаштування підсипки; В – 
ширина берми; hП – висота підсипки (товщина відсипки); HГ – глибина знятого під-
стильного шару рослинного грунту; Нпр(від) – глибина сезонного промерзання (відтавання 
ґрунту); α – кут природного укосу матеріалу підсипки. 
 

Підсипки зазвичай застосовують для зведення малоповерхових 
житлових будинків або невеликих виробничих будівель з малонаван-
таженими фундаментами; область застосування відсипок ширше – до-
датково для освоєння територій з багатьма капітальними будівлями чи 
спорудами (для автомобільних шляхів, аеродромів тощо). 

Підсипні основи виконують такі функції: статичну  (відносить-
ся переважно до підсипок, оскільки фундаменти спираються на них), 
теплотехнічну  (вони зменшують глибину сезонного відтавання або  

5 

6 1 2 

4 

3 
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промерзання підстильних ґрунтів залежно від висоти насипу в певному 
районі будівництва або повністю її виключають), г ідромеліоратив -
ну  (забезпечують дренування талої і дощової води та їх відведення від 
фундаментів) і планувальну  (забезпечують вирівнюання денної 
поверхні будівельних майданчиків і великих територій зі складним 
рельєфом – засипанням ярів тощо). 

Для підсипних основ повинні застосовуватися крупноскелетні 
матеріали, що мають певну міцність, дренують воду, виключають 
власне морозне здимання, є морозостійкими, не розмокають і не спли-
вають у воді. Такими матеріалами можуть бути природні  (гравій і 
галечник, щебінь і древа у природних або у штучних гранулометрич-
них сумі-шах) і штучні  (горілі шахтні породи, мартенівські і доменні 
шлаки та інші відходи промислового виробництва або побічні 
матеріали).  

Фізико-технічна сутність роботи підсипних основ будівель і 
споруд полягає в наступному.  

У статичному відношенні підсипки передають навантаження від 
фундаменту, яке ослаблене товщею матеріалу підсипки під їх 
підошвою. Тому розташовані нижче природні грунти можуть мати 
меншу несучу здатність, що є достатньою для малонавантажених фун-
даментів. При цьому неглибоке закладення фундаментів в підсипці 
безпечно, тому що відсутнє їх власне морозне здимання і здимання 
підстильних ґрунтів.  

Статична функція відсипок щодо додаткового тиску на підсти-
льні ґрунти несуттєва, оскільки фундаменти передають навантаження 
від будівель і споруд безпосередньо на природні ґрунти. У такій підси-
пній основі більш важливу роль набуває його теплотехнічний вплив, 
так само як і підсипок, оскільки глибина сезонного промерзання (або 
відтавання в районах вічномерзлих грунтів) зменшується.  

При промерзанні крупноскелетних матеріалів (грунтів), що доб-
ре дренують вільну воду, відбувається міграція вологи у зворотному 
напрямку, ніж у дрібнодисперсних ґрунтах (пилуватих пісках і ін.). У 
тілі підсипних основ пухко зв'язана вода «віджимається» від межі 
промерзання, а у дрібнодисперсних ґрунтах «підтягується» до цієї 
межі (через що відбуваються здимання і утворюються пучини). 
Підсипка додатково поліпшує умови роботи основ і фундаментів за 
рахунок зменшення величини від'ємної температури в підстильних 
грунтах, що зменшує об'єм переміщеної вгору вологи від підстильних 
ґрунтів, оскільки, чим нижче температура ґрунту, тим більше відбира-
ється вологи, пухко і міцно пов'язаної з мінеральними частинками.  
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Розглядаючи тепломеліоративну функцію, додатково беруть до 
уваги як щільність самих частинок матеріалу підсипних основ, так і 
щільність його укладання в основі, оскільки штучні матеріали, як 
більш пористі, утримують більше вологи, ніж природні, що є значно 
щільнішими. Це відбувається до визначеної межі, названої польовою  
вологоємкістю . При цьому, чим більше питома вологоємність, тим 
більший теплотехнічний вплив чинять підсипні основи у зв'язку з фа-
зовими переходами води – виділення тепла при відтаванні і поглинан-
ня тепла при замерзанні.  

З практики зведення будівель на підсипках відомо, що фунда-
менти традиційно влаштовують так само як і на природних ґрунтах, 
тобто з використанням привізної бетонної суміші, що укладається в 
опалубку, попередньо розміщеної у траншеї, підготовлені у підсипці.  

При такому способі зведення фундаментів виникає протиріччя – 
виготовляють і транспортують бетон з певним наповнювачем, коли 
підсипні основи влаштовуються саме матеріалів, що можуть бути на-
повнювачами для виготовлення бетону. З цього визначається технічне 
завдання – використати матеріал штучної основи для виготовлення 
фундаменту будівлі чи споруди.  

Нижче наведено винахід, який вирішує таке завдання.*  
    
* Далі описи авторських свідоцтв і патентів України (UA), РФ (RU) і СРСР (US) 

викладено на мові оригіналів охоронних грамот – укр. і рос.  
 

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА 
МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

 

Изобретение относится к строительству, а именно, к возведению 
фундаментов малоэтажных зданий и сооружений на подсыпаемых ос-
нованиях, а именно, на подсыпках. 

Наиболее близким к изобретению техническим решением явля-
ется способ возведения фундамента малоэтажных зданий, сооружений, 
включающий укладку на естественное основание подсыпки из крупно-
скелетного материала и сооружение тела фундамента [1]. В данном 
способе тело фундамента сооружают из монолитного железобетона, 
укладываемого в установленную опалубку. 

Однако при таком способе возведения фундамента малоэтаж-
ных зданий, сооружений на подсыпках необходимо применять опа-
лубку и невозможно использовать местные материалы, в связи с чем 
приходится пользоваться привозной бетонной смесью. 

Цель изобретения  –  обеспечение использования местных  мате- 
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риалов и исключение необходимости применения опалубки. 
Поставленная цель достигается тем, что при известном способе, 

включающем укладку на естественное основание подсыпки из крупно-
скелетного материала для изготовления тела фундамента, используют 
тот же крупноскелетный материал подсыпки (галечник, гравий, ще-
бень, дресву, их смеси с крупнозернистым песком и др.), из которого 
образуют прочный массив путем искусственного закрепления части 
крупноскелетного материала в части подсыпки над предварительно 
уложенным гидроизоляционным материалом, при этом по гидроизоля-
ционному материалу с зазором размещают арматуру. 

На рисунке 1.1.2 показан фундамент на подсыпке, возведенный 
предлагаемым способом, поперечный разрез. 

 

 

 

Рисунок 1.1.2 – Устройство фундамента малоэтажных зданий, сооружений 
              (способом закрепления части массива подсыпки) 

 

1 – поверхность грунта; 2 – подсыпка; 3 – отметка подошвы фундамента; 4 – образуемый 
фундамент; 5 – гидроизоляция; 6 – часть подсыпки выше гидроизоляции; 7 – отметка 
обреза фундамента; 8 – арматура. 
 

Способ возведения фундамента состоит в следующем. 
На спланированной поверхности грунта 1 укладывают слоями в 

30––40 см крупноскелетный материал подсыпки 2 и уплотняют его 
катками. Укладку крупноскелетного материала производят до отметки 
уровня подошвы 3 фундамента 4. На этой отметке размещают гидро-
изоляционный материал 5 по периметру здания, сооружения (на чер-
теже не показано), по нему послойно укладывают крупноскелетный 
материал остальной части 6 подсыпки до отметки обреза 7 фундамента 
4 здания, сооружения.  

После устройства подсыпки искусственно закрепляют крупно-
скелетный материал части 6 подсыпки над гидроизоляционным мате-
риалом 5, при этом после укладки гидроизоляционного материала над 
ним с зазором размещают арматуру 8. 

Предлагаемый способ позволяет использовать местные крупно-
скелетные грунты и побочные материалы промышленного производ-
ства, а также исключить необходимость применения опалубки. 

5 
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Формула  изобретения  1  

 

1. СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ ФУНДАМЕНТА МАЛОЭТАЖ-
НЫХ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, включающий укладку на основание 
подсыпки из крупноскелетного материала и сооружение тела фунда-
мента, отличающийся  тем, что, с целью использования местных 
материалов и исключения использования опалубки, укладку крупно-
скелетного материала подсыпки производят до отметки уровня по-
дошвы фундамента, после чего на подсыпке по периметру здания, со-
оружения размещают гидроизоляционный материал и производят ук-
ладку крупноскелетного материала остальной части подсыпки до от-
метки обреза фундамента, а сооружение тела фундамента осуществ-
ляют путем искусственного закрепления крупноскелетного материала 
части подсыпки над гидроизоляционным материалом.  

2. Способ по п.1, отличающийся  тем, что после укладки гид-
роизоляционного материала над ним с зазором размещают арматуру. 

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе:  
 

1. Маркизов Л.Г. Строительство зданий на подсыпках в районе Воркуты / Сб.: 
Проектирование и строительство угольных предприятий, № 2, 1962 (прототип). 
 

Недоліком винаходу є наступне: закріплення крупноскелетного 
матеріалу підсипки, переважно, цементацією забезпечить неповною 
мірою міцність утворюваного бетону, оскільки неможливе його ефек-
тивне ущільнення, а також маються втрати закріплюючого матеріалу 
за межами гідроізоляційного матеріалу.  

Мета додаткового технічного рішення – підвищення міцності 
утворюваного фундаменту та зменшення втрат закріплюючого мате-
ріалу шляхом щільного заповнення порожнин в закріплюючої частині 
підсипки та локалізації закріплюючого матеріалу.  

Поставлена мета досягається удосконаленням наведеного вище 
способу зведення фундаменту на підсипці, що ілюструється рисунком 
1.1.3, де зображено удосконалений фундамент, поперечний розріз. 

Під час укладання по гідроізоляції 5 (наприклад, полотнищ ру-
беройду) верхнього шару 6 крупноскелетного матеріалу підсипки краї 
гідроізоляції 5 відгинають вгору до рівня обріза 7 утворюваного фун-
даменту 4. Для сприйняття знакозмінних деформацій  будівлі, споруди 
від поверхневих (підстильних) грунтів 1 над підошвою 3 утворюваного 
фундаменту 4 поверх гідроізоляції  5  із зазором розташовують просто- 
   

1 
Див. «Список використаних винаходів» у кінці кожного розділу. 
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Рисунок 1.1.3 – Удосконалений спосіб зведення фундаменту на підсипці 
 

1 – поверхня ґрунту; 2 –  підсипка; 3 – підошва утворюваного фундаменту; 4 – фунда-
мент;  5 – гідроізоляція;  6 – частина підсипки вище гідроізоляції;  7 – обріз фундаменту; 
8 – арматурний каркас. 

 
ровий арматурний каркас 8. Після укладання частини підсипки 6 вище 
гідроізоляції 5 виробляють її закріплення, переважно, цементацією з 
одночасним ущільненням, наприклад, вібратором.  

Віброущільнення закріпленої частини підсипки 6 вище гідроізо-
ляції 5 підвищує міцність фундаменту 4 будівлі, збільшує зчеплення 
просторового арматурного каркаса 8 з матеріалом підсипки 6, що за-
безпечує поліпшення роботи будівлі чи споруди на знакозмінні наван-
таження (від осадків підсипки влітку і підняттів її взимку); зменшу-
ються втрати закріпляючого розчину.  

 

Недоліком даного технічного рішення є те, що в тілі підсипних 
основ пухко зв'язана вода «віджимається» до межі промерзання, а у 
дрібнодисперсних ґрунтах «підтягується» до цієї межі, що через пере-
зволоження спричиняє здимання підстильних ґрунтів. 

Вилучити недолік можна недопущенням сезонного промерзання 
підстильних ґрунтів, для чого підсипку треба виконати заввишки не 
менше глибини її сезонного промерзання. Однак крупноскелетний ма-
теріал має значно більшу глибину промерзання, ніж дрібнодисперсні 
ґрунти (з-за більшої вологості та щільності останніх). При значній три-
валості зимового періоду необхідна висота підсипки може стати кон-
курентне неспроможною відносно традиційного зведення фундаментів 
(з-за збільшення транспортних витрат, пошарового ущільнення тощо). 

Таке рішення може мати область застосування під час вертика-
льного планування значних територій з метою ліквідації відвалів чи 
териконів задля охорони навколишнього середовища, благоустрою 
районів,  рекультивації кар'єрів чи засипки ярів,  коли ці витрати не пе- 

1 2 3 6 
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рекладаються на кошторисну вартість зведення фундаментів.  
Однак при меншій (ніж глибина сезонного промерзання) висоті 

підсипки віджимання пухко зв'язаної води до межі промерзання у під-
сипці та підтягування до неї вологи з ґрунтових вод дрібнодисперсних 
підстильних ґрунтів спричинятиме деформацію фундаментів дрібного 
закладення. Тобто технічна задача щодо зменшення деформацій фун-
даментів на підсипних основах залишається. 

 
ИСКУССТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ  

ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 
 
Изобретение относится к возведению оснований и фундаментов 

зданий, сооружений в районах с глубоким сезонным промерзанием и 
вечномерзлых грунтов.  

Прототипом описываемого изобретения по технической сущно-
сти и достигаемому результату является искусственное основание зда-
ния, сооружения, включающее слой насыпного грунта и полимерную 
пленку, а также расположенный в насыпном грунте фильтрующий 
слой из гнилостойкого инертного материала, закрытый снизу и сверху 
водопроницаемой (пористой) пленкой из ворсистой ткани для предот-
вращения загрязнения фильтрующего слоя дисперсным грунтом [1].  

Водопроницаемая (пористая) пленка в известном основании до-
пускает проникновение дренированной в подсыпке влаги в постилаю-
щий грунт. Кроме того, выполнение дренажа в крупнозернистом грун-
те с двумя слоями пленки вызывает излишний расход пленки, так как 
такой грунт сам является дренирующим. 

Целью предлагаемого ниже решения является улучшение про-
тиводеформационных свойств грунтов основания, экономия гидроизо-
ляционной пленки, упрощение устройства подсыпаемого основания и 
увеличение эксплуатационного срока его эффективной работы.  

Поставленная цель достигается устройством подсыпаемого ос-
нования, которое иллюстрируется рисунком 1.1.4, поперечный разрез.  

Дренирующая подсыпка 1 из крупноскелетного материала, в ко-
торой заложен фундамент 2 здания, сооружения, возводимого на пу-
чинистом подстилающем грунте 3. Между подсыпкой 1 и подстилаю-
щим грунтом 3 образован слой 4 взаимного проникновения крупно-
скелетного материала подсыпки и мелкодисперсного грунта. В теле 
подсыпки 1 уложена горизонтально полимерная пленка 5 из термопла-
стичной смолы, образующая нижний дренирующая слой 6, толща ко-
торого в 2—3 раза превышает толщу проникновения насыпного грунта 
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Рисунок 1.1.4 – Искусственное основание 
здания, сооружения 

 

1   –   подсыпка  (искусственное  основание);  
2  –  фундамент; 3 – подстилающий  (естест-
венный)  грунт; 4 – слой взаимного проник-
новения  подстилающего  грунта и подсыпку; 
5 – полимерная пленка; 6 – нижний дрени-
рующий слой; 7 – ребра жесткости пленки. 
 
в подстилающий грунт. Пленка вы-
полнена водонепроницаемой и имеет 
ребра жесткости 7.  
       Искусственное основание рабо-
тает следующим образом. 
       Свободная  влага в оттаивающей 

подсыпке 1 дренируется через крупноскелетный материал до достиже-
ния водонепроницаемой пленки 5 и отводится ею в сторону, не прони-
каяв дренирующий слой 6. Аналогично отводится «отжатая» влага в 
промерзающей подсыпке. Миграционная влага при промерзании осно-
вания поднимается из подстилающего грунта 3, проникает сквозь слой 
4 и по нижнему дренирующему слою 6 отводится в сторону. Указан-
ная толщина нижнего слоя 6 дренирующей подсыпки 1 принята из ус-
ловий более эффективного отвода свободной, «отжатой» рыхло свя-
занной воды и миграционной влаги. Подстилающий грунт не переув-
лажняется за счет свободной и «отжатой» влаги подсыпки. Снижаются 
его деформационные свойства, поскольку уменьшаются знакопере-
менные деформации подсыпки и, следовательно, фундамента соору-
жения на ней. 

Изобретение экономит пленку, упрощает устройство подсыпае-
мого основания и  увеличивает срок его эффективной работы.  
 

Формула  изобретения  2  

 

1. ИСКУССТВЕННОЕ ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕ-
НИЯ, возводимое на пучинистом подстилающем, преимущественно, 
вечномерзлом грунте включающее слой насыпного грунта и полимер-
ную пленку, отличающееся  тем, что с целью улучшения противо-
деформационных свойств основания, полимерная пленка выполнена 
сплошной и размещена в насыпном грунте на расстоянии от поверхно-
сти подстилающего грунта. 

2. Искусственное основание по п.1, отличающееся  тем, что 
расстояние между поверхностью подстилающего грунта и полимерной 
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пленкой в 2—3 раза превышает толщину проникновения насыпного 
грунта в подстилающий грунт. 

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент США № 3654766, кл. 61-37, 1972 (прототип). 
 

ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ 
 

Найбільш близьким до запропонованого нижче технічного 
рішення є пальовий фундамент у вигляді бетонної пірамідальної 
усіченої пірамі-ди з розширеною частиною вгорі, що забезпечена цен-
тральним і радіальними каналами, причому радіальні канали 
орієнтовані рівномірно в усі сторони палі в плані та по висоті, навколо 
якого штучно закріплений навколишній ґрунт основи нагнітанням 
скрізь канали закріпляючого розчину [Патент США № 3946570, М. Кл. 
Е 02D 5/38, 5/54. Составная свая… // Изобретения за рубежом. – 1976, 
№ 13].  

Пальовий фундамент за прототипом забезпечує підвищення 
несучої здатності в природній основі з нещільними грунтами або в 
штучній основі, виконаній, наприклад, з галечнико-гравійної суміші чи 
з подібних ґрунтів або матеріалів (промислових відходів – горілої 
шахтної породи тощо).  

Недолік цього фундаменту – непристосованість для роботи на 
похиле навантаження, що має горизонтальну складову, яка змушує 
працювати на перекидання та/або зсув. Це спричинено рівномірним 
закріпленням ґрунту навколо фундаменту, що призводить при цьому і 
до зайвої витрати закріпляючого розчину.  

Мета запропонованого технічного рішення – підвищення несу-
чої здатності пальового фундаменту, що працює на перекидання та/або 
зсув, і економія закріпляючого розчину.  

Поставлена мета досягається раціональним розподілом закріп-
ляючого розчину, відповідно характеру роботи пальового фундаменту 
на навантаження від будівлі, споруди.  

Запропоноване технічне рішення пояснюється рисунком 1.1.5, 
який ілюструє характер роботи пальового фундаменту: фіг. 1 – план; 
фіг. 2 – вертикальний розріз І-І на фіг. 1  

Пальовий фундамент 1 бетонний, виконаний у вигляді усіченої 
піраміди з розширеною частиною вверху, забезпечений центральним 
каналом 1 і радіальними каналами 2. Радіальні канали 2 в плані у пло-
щині (ліворуч-праворуч) дії горизонтальної складової навантаження 
від будівлі чи споруди, а по вертикалі спрямовані в протилежні  сторо- 
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Рисунок 1.1.5 – Пальовий фундамент 
 

фіг. 1 – план; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1: 
 

1 – пірамідальна паля; 2 – центральний канал; 3 – радіальні канали; 4 – закріплений 
ґрунт вверху палі; 5 – те саме, внизу; 6 – похиле навантаження. 

 
ни і розташовані у верхній частині пальового фундаменту 1 з боку 
протилежному напрямку дії горизонтальної складової навантаження, а 
в нижній – з боку, протилежній верхній частині. Після нагнітання в 
грунт основи закріпляючого розчину утворюється масивна ділянка 4 
грунту з високою щільністю і, отже, збільшеним розрахунковим опо-
ром на стиск у верхній частині пальового фундаменту 1 і така ж ма-
сивна ділянка 5 грунту з високою щільністю і збільшеним розрахунко-
вим опором у верхній його частині.  

Пальовий фундамент працює таким чином.  
Горизонтальне навантаження (чи горизонтальна складова похи-

лого навантаження) від будівлі, споруди, прикладена до верхньої час-
тини пальового фундаменту 1 прагне повернути або зсунути його в 
напрямку дії цього навантаження. Пальовий фундамент 1 своєю верх-
ньою частиною впирається в масивну ділянку 4 ґрунту основи з висо-
кою щільністю і збільшеним розрахунковим опором на стиск, а ниж-
ньою своєю частиною – в масивну ділянку 5 ґрунту основи з такою же 
щільністю та таким же розрахунковим опором на стиск. При цьому 
більш розвинена чільна поверхня пальового фундаменту працює на 
опір навантаженню від будівлі, споруди у верхній ділянці 4 грунту, де 
його щільність зазвичай менша, а нижня частина, що має меншу пло-
щу – в нижній ділянці 5 грунту, де його щільність зазвичай вища.  

Одночасна протидія протилежних бічних поверхонь пальового 
фундаменту 1 в площині (ліворуч−праворуч) дії навантаження від 
будівлі, споруди відповідає характеру роботи пальового фундаменту в 
даних умовах, що забезпечує збільшення опору пальового фундаменту  

І-І 
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на перекидання та/або зсув, а спрямований диференційований розподіл 
закріпляючого розчину в необхідні ділянки ґрунту основи дає еконо-
мію закріпляючого розчину (порівняно з прототипом). 

 
 
1.2  Блочні фундаменти  

 
Відомо, що навантаження, яке передається від будівлі, споруди 

на верхній обріз фундаменту, не повинен спричиняти напруження, 
більше за розрахунковий опір його матеріалу. За цієї умови визнача-
ють площу перерізу верхнього обрізу фундаменту.  

Наприклад, для бетонів класів В15—В30, які зазвичай застосо-
вують для виготовлення фундаментів, розрахунковий опір на стискан-
ня (призменна міцність) становить 11,0—25,5 МПа. Для доведення 
тиску на підошві фундаменту до величини розрахункового опору 
ґрунту основи розміри фундаменту в плані збільшують. Проте навіть 
при багатократному збільшенні площі підошви клас бетону залишаєть-
ся таким самим. Тобто на межі з основою, розрахунковий опір ґрунту 
якої становить 0,1—0,6 МПа, матеріал фундаменту має більший розра-
хунковий опір, ніж ґрунт, майже на два порядки. 

Таким чином, мається протиріччя, що визначає недолік відомих 
конструкцій блочних фундаментів – перевитрати цементу і, відповід-
но, збільшена вартість.  

Дане протиріччя розв'язує наступний винахід. 
 

ФУНДАМЕНТ  
З ПЕРЕМІННОЮ МІЦНІСТЮ МАТЕРІАЛУ 

 

Винахід відноситься до зведення фундаментів промислових, ци-
вільних та інших будівель.  

Відомий східчастий фундамент, кожний східець якого має одна-
кову міцність матеріалу [1].  

Недоліком такого фундаменту є те, що в ньому не відбивається 
зменшення напружень по його вертикальному розрізу відповідною змі-
ною міцності матеріалу.  

Технічне рішення, що пропоноване, ілюстроване на рисунку 
1.2.1: фіг. 1 зображено жорсткий східчастий фундамент; фіг. 2 – графік 
відповідного  йому  розподілення  розрахункового  опору  матеріалу; 
фіг. 3 – гнучкий східчастий фундамент; фіг. 4 – графік відповідного 
йому розподілення розрахункового опору матеріалу. 

Блочний  фундамент 1 будівлі має масив,  обмежений  по  висоті  
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Рисунок 1.2.1 – Фундамент з перемінною міцністю матеріалу 
 

фіг. 1 – жорсткий східчастий фундамент; фіг. 2 – графік відповідного йому розподі-
лення розрахункового опору матеріалу; фіг. 3 – гнучкий східчастий фундамент; фіг. 4 – 
графік відповідного йому розподілення розрахункового опору матеріалу: 
1 – масив фундаменту; 2 – грунт основи; 3 – несуча конструкція будівлі. 
 
верхнім обрізом і підошвою, що спирається на ґрунт основи 2. Фунда-
мент з перемінною міцністю матеріалу 1 сприймає навантаження від 
несучої конструкції 3 будівлі, розподіляє її у своєму масиві і передає 
на ґрунт основи 2. Масив фундаменту 1 виготовлений з матеріалу, що 
має різний розрахунковий опір у різних своїх ділянках по висоті. При 
цьому розрахунковий опір матеріалу зменшується по висоті від 
перерізу з більшим напруженням до перерізу з меншим напруженням, 
і визначається за вираженням: 
 

RФ = (Н/F – RГ)/ Н
.hі + RГ, 

 

де Rф – розрахунковий опір фундаменту в і-му перерізі, МПа; 
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    RГ  – те саме, ґрунту основи, МПа; 
    N  –  навантаження на верхній обріз фундаменту, кН/м2; 
    F   – висота фундаменту, м; 
    hі  –  висота від підошви фундаменту до і-го перерізу, м. 

 

Розрахунковий опір матеріалу фундаменту по верхньому обрізу 
визначається поверхневим навантаженням N/F від несучої конструкції 
будівлі, а по підошві – розрахунковим опором ґрунту RГ, яке може 
прирівнюватися мінімальному класу бетону для фундаменту відповід-
но нормам проектування. Розподіл розрахункового опору матеріалу по 
висоті фундаменту прийнято лінійним, а несуча здатність матеріалу – 
дискретною для технологічної зручності, щодо його виготовлення.  

Фундамент 1 працює наступним чином: сприймає навантаження 
від несучої конструкції 3 будівлі, споруди і розподіляє (розсіює) його у 
своєму масиві і передає на ґрунт основи 2. При цьому розрахунковий 
опір матеріалу на окремих ділянках фундаменту 1 по висоті зменшу-
ється відповідно зменшенню напруження у його масиві, забезпечуючи 
достатню міцність фундаменту 1. 

Пропонована конструкція стовпчастого фундаменту «рівного 
опору» матеріалу або перемінної його міцності по висоті дає економію 
цементу біля 15%, що зменшує вартість фундаменту відносно тради-
ційного рішення.*  

    
 

*
Заявка СССР № 3286336/33, М. Кл. Е 02 D 27/42. Фундамент / Романенко И.И. 

и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1981 – рос. 
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
1. Лалетин Н.В. Основания и фундаменты. – М.: Высш. шк., 1970, с. 146, р. 60. 

 
Пропонована вище конструкція фундаменту є теж недостатньо 

досконалою, оскільки в неї все ще недоцільно використовується 
міцність матеріалу – у горизонтальних площинах на деяких відстанях 
від місця прикладення зосередженого навантаження. Сутність у тому, 
що затухання напруження від місця прикладення навантаження 
відбувається те тільки по висоті, що відображено у пропонованому 
рішенні, але і в плані: у місця прикладення навантаження напруження 
більше, ніж на периферії. Міцність же бетону в кожному горизонталь-
ному перерізі не змінюється і відповідає заданому в цьому перерізі 
класу бетону по самій навантаженій ділянці вертикальній вісі. Тобто, 
чим ближче до периферії в плані, тим міцність бетону стає більш зай-
вою. 

Наступний винахід вирішує дане технічне протиріччя. 
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СТУПЕНЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ 
 

Изобретение относится к возведению фундаментов промыш-
ленных, гражданских и других зданий. 

Известен ступенчатый фундамент, каждая ступень которого 
имеет одинаковую прочность материала [1].  

В таком фундаменте не отражается уменьшение напряжений по 
его вертикальному сечению изменением прочности материала. 

Наиболее близким решением является ступенчатый фундамент, 
выполненный по высоте из секций, в котором прочность материала 
каждой вышележащей секции превышает прочность нижележащей 
секции, т. е. прочность материала уменьшается по высоте [2].  

Недостатком этого фундамента является нерациональное ис-
пользование прочности материала в горизонтальной плоскости, что 
обусловливает повышенный расход материала. 

Целью изобретения является снижение материалоемкости фун-
дамента за счет рационального использования прочности материала в 
горизонтальных сечениях.  

Поставленная цель достигается тем, что в ступенчатом фунда-
менте прочность материала изменяется также в горизонтальной плос-
кости, как показано на рисунке 1.2.2: фиг. 1 – вертикальное сечение 
фундамента со слоями разного материала его секций; фиг. 2, 3 – гори-
зонтальные сечения по второй и третьей ступеням секций; на фиг. 4, 5 
– эпюры сопротивлений Ri материалов секций (или напряжений в сек-
циях). 

Ступенчатый фундамент состоит из секций 1—3, имеющих 
разную прочность, причем прочность материала каждой вышележащей 
секции превышает прочность материала нижележащей секции, а каж-
дая секция заглублена в соответствующую нижележащую на глубину 
α, равную ширине b ступени, образованной этими секциями. В резуль-
тате прочность фундамента изменяется и в вертикальном направлении, 
и в горизонтальном, т. е. прочность фундамента находится в соответ-
ствии с напряженным состоянием фундамента под нагрузкой. 

Изобретением рационально используется прочность материала 
по всему его объему, обеспечивая снижение расхода цемента и запол-
нителя большей прочности. 

 
Формула  изобретения  3  

 

СТУПЕНЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ, выполненный по высоте из 
секций, в которых прочность материала вышележащей секции превы-
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шает  прочность  нижележащей, отличающийся  тем, что с целью 
снижения материалоемкости, каждая вышележащая секция заглублена 
в нижележащую на ширину ступени, образованную этими секциями. 
 

 
 

Рисунок 1.2.2 – Ступенчатый фундамент  
 

фиг. 1  –  вертикальное  сечение  фундамента со слоями  разного  материала  его  секций; 
фиг. 2, 3 – горизонтальные сечения соответственно по второй и третьей ступеням сек-

ций; фиг. 4, 5 – соответствующие эпюры изменения расчетных сопротивлений Ri мате-
риалов секций (или напряжений в материалах секций):  
1, 2, 3 – порядковые номера секций с убывающей прочностью материала. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
1. Лалетин Н.В. Основания и фундаменты. – М.: Высш. шк., 1970, с. 146, р. 60. 
2. Авт. св. СССР № 933879, М. Кл. Е 02 D 27/42, 1980 (прототип). 

 
СПОСІБ ВИГОТОВЛЕННЯ ФУНДАМЕНТУ 

 

Пропонується можливий варіант рішення фундаменту зі змін-
ною міцністю по вертикалі і по горизонталі (відповідно до винаходу, 
наведеного вище), що спрощує технологію виготовлення.  

Відомий спосіб виготовлення фундаменту, що включає поперед-
нє виготовлення опорного блоку і подальше з'єднання його з бетоном 
додаткової частини фундаменту [1].  

Недоліком даного способу є ненадійність з'єднання бетонних 
частин фундаменту з-за можливого їх розшарування під час експ-
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луатації, оскільки частини мають різний час тужавлення. 
Метою пропонованого рішення є підвищення міцності примоно-

лічування попередньо виготовленого фундаменту (як окремого еле-
мента) до частини, що до бетонується.  

Поставлена мета досягається шляхом застосування попередньо 
виготовленого збірного фундаменту типової номенклатури, що ілюст-
рується рисунком 1.2.3, де на фіг. 1 зображено опорний блок (збірний 
стовпчастий фундамент-«чобіт» типової номенклатури), поперечний 
розріз; на фіг.2 – готовий фундамент, поперечний розріз.  
 

 
 

Рисунок 1.2.3 – Стовпчастий фундамент  
(за способом застосування попередньо виготовленого опорного блоку) 

 

фіг. 1 – опорний блок (збірний стовпчастий фундамент-«чобіт» типової номенклатури), 
поперечний розріз; фіг. 2 – готовий фундамент, поперечний розріз:  
1 – опорний блок у добетонованому фундаменті; 2 – арматура, що розгинається під час 
добетонування; 3 – добетонована частина фундаменту. 

 
Спосіб виготовлення фундаменту полягає у наступному. 
В інвентарній опалубці попередньо виготовляють опорний еле-

мент 1, що має похилі до низу стінки, арматуру 2, що випускають 
назовні, згинають та ізолюють від бетону гідрофобною плівкою і укла-
дають в опалубку. У готовому опорному елементі 1, яким є типовий 
стовпчастий фундамент-«чобіт» склянкового типу, відгинають армату-
ру 2, знімають плівку та встановлюють для добетонування. Відігнуту 
арматуру 2 роблять анкером шляхом зварювання її до додаткової ар-
матури нижньої частини фундаменту 3, що добетонується. При цьому 
бетон частини 3 фундаменту має меншу міцність, ніж бетон фунда-
менту 1. У готовому фундаменті опорний блок 1 і добетонована части-
на 3 надійно з'єднані завдяки заанкеруванню арматури 2 та похилим 
униз стінкам, що чинять опір відшаруванню частин фундаменту одне 
від одного не зважаючи на різний час тужавлення бетону. 

Пропонованим технічним рішенням забезпечується надійне 
примонолічування опорної частини, що підвищує надійність роботи 
фундаменту * 
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*Заявка СССР № 3403352/33, М. Кл. Е 02 D 27/00. Способ изготовления фунда-
мента / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1981. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
1. Авт. св. СССР № 657126, М. Кл. Е 02 D 27/01, 1979 (прототип). 
 
Блочні фундаменти, розглянуті вище, призначені для сприйнят-

тя переважно вертикальних навантажень від будівель, споруд. Проте 
можливі певні навантаження, що діють на фундаменти, від позацентро-
вих навантажень або згинальних моментів. Від багатьох будівель, спо-
руд можливі також горизонтальні навантаження чи горизонтальні 
складові від похилих навантажень, для яких потрібні інші конструк-
тивні рішення фундаментів.  

Таким чином, має місце неузгодження (протиріччя) між зміною 
видів навантаження від будівель, споруд і фундаментами, що не відпо-
відають таким умовам роботи. Розробка конструкцій фундаментів, що 
ефективно протидіють розпірним навантаженням із забезпеченням 
стійкості фундаментів на зрушення (зсув) є конкретною проблемою 
під час проектуванні багатьох типів будівель і споруд.  

Відома низка конструкцій фундаментів, призначених, наприк-
лад, під трьохшарнірні рами, що передають на фундаменти розпірні 
навантаження (рис. 1.2.4).  

 

 

Рисунок 1.2.4 – Конструкції фундаментів під розпірні навантаження 
 

фіг. 1 – забивний блок у вигляді усіченої піраміди (ЦНИИЭПсельстрой, 1981); фіг. 2 – 
блок-паля змінного таврового перерізу (Укрколгосппроект, Укрміжколгоспбуд, 1978); 
фіг. 3 – забивний блок (ЦНИИЭПсельстрой, 1981); фіг. 4 – клиноподібна паля з консол-
лю (ЦНИИЭПсельстрой, 1978); фіг. 5 – паля таврового типу з консоллю (ЦНИИЭПсель-
строй, 1981). 
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Такі фундаменти характеризуються масивністю з розвиненою 
чільною поверхнею, що спричиняє великі витрати матеріалів, та є 
складними у виготовленні з-за застосування складної опалубки. 

Розроблені також фундаменти, що представляють собою доціль-
но розташовані у вигляді козел дві палі, об'єднані ростверком, або 
комбінування в одному фундаменті блоку і палі, також об'єднаних ро-
стверком, чи масивну пірамідально-призматичну палю. Мається ще 
фундамент з розвиненою плоскою поверхнею підошви, що прийнятий 
як типовий (рис. 1.2.5).  
 

 
 

Рисунок 1.2.5 – Конструкції фундаментів під розпірні навантаження 
 

фіг. 1 – козлова паля (Одеський ІБІ, 1975); фіг. 2 – пірамідально-призматична з коротких 
паль (Київський ІБІ, 1977); фіг. 3 – пірамідально-призматична паля (авт. св. СРСР               
№ 639996, 1977); фіг. 4 – типова серія 1.810-2 (ЦНИИЭПсельстрой, НИИЖБ, 1978). 
 

Проте такі фундаменти (крім типового) мають вузьке цільове 
застосування і не використовуються в масовому будівництві, що під-
вищує їх вартість. Спільним недоліком усіх наведених конструктивних 
рішень фундаментів є великі витрати будівельних матеріалів та склад-
ність їх виготовлення. 

Поставимо завдання: запропонувати альтернативні рішення фун-
даментів, що працюють на горизонтальні (розпірні) навантаження від 
будівель і споруд, які вилучають вказані недоліки розглянутих конст-
рукцій. 

Пропоновані нижче винаходи виконують поставлене завдання, 
вилучаючи відзначені недоліки. 

 
ФУНДАМЕНТ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ 

 

Изобретение относится к фундаментам зданий, сооружений, вос-
принимающих вертикальные и распорные нагрузки.  
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Наиболее близким к предлагаемому изобретению по техниче-
ской сущности и достигаемому результату является фундамент здания, 
сооружения, включающий сваю и опорную плиту [1].  

Недостатком такого фундамента, принятого за прототип, являет-
ся большая материалоемкость, сложность возведения, а также недоста-
точная надежность работы на вертикальные и распорные нагрузки. 

Цель изобретения – снижение материалоемкости, упрощение 
возведения и улучшение работы на вертикальные и горизонтальные 
нагрузки.  

Поставленная цель достигается техническим решением, которое 
иллюстрируется на рисунке 1.2.6, где на фиг.1 показан вертикальный 
разрез фундамента; на фиг. 2 – его вид спереди. 

 

 
 

Рисунок 1.2.6 – Фундамент здания, сооружения  
 

фиг. 1 – вертикальный разрез; фиг. 2 – вид спереди:  
 

1 – здание, сооружение с распорной нагрузкой;  2 – выштампованный в грунте котлован; 
3 – плоская трапецеидальная плита (подпорная); 4 – опорная плита; 5 – вертикальная 
полка; 6 – балласт из непучинистого грунта; 7 – направляющие. 

 
Фундамент здания, сооружения 1, возведенный в котловане 2, 

включает плоскую трапецеидальную плиту 3, опорную плиту 4 с вер-
тикальной полкой 5 и грунтовую засыпку 6 из крупноскелетного мате-
риала. В лидерный пирамидальный котлован 2 на его наклонную стен-
ку уложена трапецеидальная плита 3 с уклоном в сторону,  противо-
положную действию распорных нагрузок от здания. На дно котлована 
2 уложена грунтовая засыпка 6. Опорная плита 4 с вертикальной пол-
кой 5, образующая отдельную опорную конструкцию, уложена на 
грунтовую засыпку 6 встык с трапецеидальной плитой 3 и закреплена 
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на ней, например, сваркой их закладных деталей. Обращенные друг к 
другу грани плит 3, 4 и полки 5 снабжены направляющими 7, образо-
ваны приваркой прокатных уголков к закладным деталям трапецеи-
дальной плиты 3. 

Конструкция фундамента работает следующим образом. 
Опорная плита 4 с вертикальной полкой 5 воспринимает вер-

тикальную нагрузку, а свая в виде плоской трапецеидальной плиты 3 – 
горизонтальную, передаваемую посредством опорной плиты 4 с вер-
тикальной полкой 5. 

Изобретение уменьшает расход материала (бетона, древесины 
или металла на опалубку) и упрощает изготовление фундамента в свя-
зи с использованием плоских элементов и рациональной работы за 
счет распределения нагрузки на вертикальную и горизонтальную со-
ставляющие.  

 

Формула  изобретения  4  

 

1.ФУНДАМЕНТ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ, включающий 
сваю и опорную плиту, отличающийся  тем, что с целью снижения 
материалоемкости, упрощения возведения и улучшения работы на вер-
тикальные и горизонтальные нагрузки, свая выполнена в виде трапе-
цеидальной плиты и расположена с уклоном в сторону, противополож-
ную действию распорных нагрузок, опорная плита снабжена верти-
кальной полкой, а торцы опорной плиты и ее полки выполнены ско-
шенными под углом, соответствующим углу наклона сваи, причем 
опорная плита скошенным торцом примыкает к свае и установлена с 
возможностью скольжения и фиксации на ней, а под опорной плитой 
размещена грунтовая засыпка. 

2. Фундамент здания, сооружения по п.1, отличающийся  
тем, что обращенные одна к другой грани сваи, опорной плиты и пол-
ки снабжены направляющими. 

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Фундаменты одноэтажных сельскохозяйственных зданий с каркасом из трех-
шарнирных рам. – М.: ЦНИИсельстрой, 1976, с. 11, тип № 23 (прототип). 

 

Недоліком даного фундаменту є трудомісткість та складність 
виготовлення, спричинена великою кількістю (трьох) елементів в 
однієї конструкції та наявністю напрямних деталей (у двох з них). Ма-
ється і особливий недолік, що вимагає певних заходів при застосуван-
ні такого фундаменту в умовах сезонного промерзання грунтів, а саме: 
найбільш широка частина підпорного блоку розташована зверху, тобто 
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у зоні, де утворюються найбільші за величиною дії дотичних сил мо-
розного здимання грунтів.  

Відзначені недоліки вилучаються наступним винаходом. 
 

ФУНДАМЕНТ ПОД ТРЕХШАРНИРНУЮ РАМУ 

 
Изобретение относится к фундаментам зданий, сооружений, на-

пример, с каркасами из трехшарнирных рам, воспринимающих на-
клонную (распорную) нагрузку. 

Известен фундамент под трехшарнирную раму, включающий 
опорный блок несимметричной формы [1].  

Недостатком данного фундамента является высокая материало-
емкость и низкая сопротивляемость усилиям от морозного пучения. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является фун-
дамент под трехшарнирную раму, включающий примыкающие друг к 
другу опорный и подпорный блоки [2].  

Недостатком такого фундамента, принятого за прототип, явля-
ется высокая материалоемкость.  

Цель изобретения – уменьшение материалоемкости фундамента. 
Поставленная цель достигается конструкцией фундамента, ко-

торая иллюстрируется рисунком 1.2.7: фиг.1 – фронтальный вид; фиг. 
2 – вид сбоку; фиг. 3 – план; фиг. 4 – узел А на фиг. 1. 

Фундамент включает примыкающие друг к другу опорный 1 и 
подпорный 2 блоки, расположенные перпендикулярно, причем опор-
ный блок 1 ориентирован в плоскости рамы и закреплен на подпорном 
блоке 2 при помощи упора 3, который до закрепления имеет возмож-
ность некоторого перемещения соответственно глубине погружения 
блоков 1 и 2. После закрепления упор 3 омоноличивают бетоном 4. 
Опорный блок 2 имеет стакан 5 для опирания трехшарнирной рамы, а 
верхний его обрез расположен ниже верхнего обреза опорного блока 1. 
Полость 6 над верхним обрезом подпорного блока 6 заполнена уплот-
ненным непучинистым грунтом. Подпорный блок 2 погружен при воз-
ведении фундамента первым с применением инвентарной насадки, а 
опорный блок 1– вторым. Отрезок прямой, соединяющий центры 7 и 8 
масс блоков 1 и 2, размещен выше прямой 9, совпадающей с направле-
нием равнодействующей нагрузок от рамы 10, приложенных к фунда-
менту, и ниже верхнего обреза подпорного блока 2. Блоки 1 и 2 могут 
быть взаимозаменяемыми, общая высота фундамента должна быть не 
менее глубины сезонного промерзания грунтов. 

Фундамент работает таким образом.  
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Рисунок 1.2.7 – Фундамент под трехшарнирную раму  
 

фиг. 1 – фронтальный вид; фиг. 2 – вид сбоку; фиг. 3 – план; фиг. 4 – узел А на фиг. 1: 
 

1, 2 – соответственно опорный и подпорный блоки; 3 – упор; 4 – бетон; 5 – стакан под 
раму; 6 – полость с непучинистым грунтом; 7, 8 – центры масс опорного и подпорного 
блоков; 9 – прямая центров масс блоков; 10 – рама. 
 

Опорный блок 1 воспринимает нагрузку от рамы и передает ее 
на подпорный блок 2. При этом вертикальная составляющая опорной 
реакции погашается сопротивлением грунта под блоками 1 и 2, а гори-
зонтальная – в основном, лобовым сопротивлением блока 2, располо-
женным перпендикулярно раме. Расположение центров масс 7 и 8 бло-
ков 1 и 2 выше прямой 9 продолжения опорной реакции обеспечивает 
плоскопараллельное смещение фундамента, а упор 3 исключает вза-
имное смещение блоков 1 и 2. Размещение отрезка прямой, соединя-
ющего центры 7 и 8 масс блоков 1 и 2 ниже упора 3, исключает пово-
рот блока 1 относительно блока 2 под действием горизонтальной со-
ставляющей опорной реакции.  

Воздействие на фундамент усилий от морозного пучения грун-
тов значительно снижается за счет того, что опорный блок 1 располо-
жен в зоне теплового влияния здания и не имеет развитых боковых 
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поверхностей, а подпорный блок 2 расположен ниже наиболее актив-
ной зоны морозного пучения. Полость 6, заполненная непучинистым 
грунтом, препятствует глубокому сезонному промерзанию естествен-
ных грунтов. Бетон 4 омоноличивания предохраняет упор 3 от корро-
зии. Взаимозаменяемость блоков 1 и 2 обеспечивает определенность в 
положении центров их масс и безразличие в их выборе при возведении 
фундамента. 

Предложенный модульный (т. е. выполненный из одинаковых 
сборных элементов – модулей) фундамент снижает материалоемкость 
и упрощает возведение и, кроме того, уменьшает деформации здания, 
сооружения от сил морозного пучения грунтов. 

 
Формула  изобретения  5  

 

ФУНДАМЕНТ ПОД ТРЕХШАРНИРНУЮ РАМУ, включающий 
примыкающие друг к другу опорный и подпорный блоки, отличаю -
щийся  тем, что с целью уменьшения материалоемкости, верхний об-
рез подпорного блока размещен ниже верхнего обреза опорного блока, 
причем отрезок прямой, соединяющий центры масс блоков, размещен 
ниже верхнего обреза подпорного блока, а прямая, совпадающая с на-
правлением равнодействующей от нагрузок, приложенных к фундамен-
ту, расположена также ниже отрезка прямой, соединяющей центры 
масс блоков. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Жуков Н.В. и др. Фундаменты одноэтажных сельскохозяйственных зданий с 
каркасом из трехшарнирных рам. – М.: ЦНИИсельстрой, 1976, № 28, с. 13. 

 

2. Авт. св. СССР № 926158, М. Кл. Е 02 D 27/16, 1970 (прототип). 
 
Попередні технічні рішення засновані на удосконаленні конст-

рукцій фундаментів. На відміну від цього можливо підвищити надій-
ність роботи фундаментів, не змінюючи власне фундаментів, а удоско-
налити умови взаємодії фундаментів з грунтами основ. 

 
СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТУ 

ПІД ТРЬОХШАРНІРНУ РАМУ 
 

Метою пропонованого технічного рішення є підвищення надій-
ності експлуатації каркасних будівель з трьохшарнірними рамами, що 
мають розпірні навантаження на фундаменти.  

Поставлена мета досягається застосовуванням типових збірних 
блокових  фундаментів  асиметричної  форми  шляхом   удосконалення  
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технології устрою цих фундаментів під час зведення будівлі з рамним 
каркасом. 

Спосіб зведення фундаменту під трьохшарнірну раму будівлі 
ілюструється рисунком 1.2.8, де на фіг. 1 зображено викопування ко-
ловану і монтаж блочного фундаменту; на фіг. 2 – монтаж цокольної 
панелі та зворотне засипання важким баластом ззовні стіни; на фіг. 3 – 
пристрій жорсткого вимощення; на фіг. 4 – монтаж трьохшарнірної 
рами, що дає розпірне навантаження. 

 
 

Рисунок 1.2.8 – Послідовність зведення фундаменту під розпірне навантаження 
 

фіг. 1 – викопування котловану і монтаж блочного фундаменту; фіг. 2 – монтаж цоколь-
ної панелі та зворотне засипання важким баластом ззовні стіни; фіг. 3 – пристрій жорст-
кого вимощення; фіг. 4 – монтаж рами: 
1 – фундамент; 2 – котлован; 3 – цокольна панель; 4 – засипка; 5 – вимощення; 6 – рама. 
 

Пропонований спосіб складається з наступного.  
Типовий фундамент 1 для трьохшарнірних рам, встановлюють у 

котлован 2. Не засипаючи котлован, встановлюють стінове огороджен-
ня 3 – цокольну панель – на висоту вищу за планувальну відмітку 
поверхні ґрунту. Роблять зворотну засипку ґрунту 4 з ущільненням із 
зовнішньої сторони стінового огородження 3, а потім виготовляють з 
бетону вимощення 5 завширшки до ґрунту непорушеної структури, 
після чого встановлюють трьохшарнірні рами 6. При цьому зворотну 
засипку виконують матеріалом, що має об'ємну масу більшу за масу 
зворотної засипки котловану 2 в середині будівлі. 

Сутність технічного рішення міститься у тому, що пропонована 
послідовність збільшує опір горизонтальній складовій опорній реакції 
від навантаження трьохшарнірною рамою 6 завдяки включенню у 
чільний опір стінового огородження 3 будівлі, зворотної більш важкої 
з-за більшої об'ємної маси засипки 4 та суцільного бетонного  вимоще- 
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ння 5, що впирається у ґрунт. 
Пропонований спосіб зведення фундаменту будівель з каркасом 

з трьохшарнірних рам, що дають розпірне навантаження, забезпечує 
надійну роботу будівлі без капітальних вкладень на удосконалення 
спеціальних фундаментів.* 

    
 

*Заявка  СССР №  3870230/33, М. Кл. Е 02 D 27/00.  Способ возведения  здания / 
И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1985. – рос. 

 

Для зведення будівель стійко-балкових, рамних чи аркових ар-
хітектурно-конструктивно-технологічних (АКТ) схем, що мають роз-
пірні навантаження на фундаменти, необхідна великі кількість типо-
розмірів асиметричних блокових фундаментів. Це спричиняється тим, 
що будівлі мають різні прольоти, висоту, навантаження на покриття і 
інше, які є різними за величиною та кутом похилу опорної реакції. 
Враховуючи відомі достоїнства каркасів з розпірними навантаженнями 
на фундаменти, з одного боку, треба відзначити, забагату номенклату-
ру особливих фундаментів, яких вони потребують, з іншого боку.  

Щоб уникнути цього протиріччя, практично бажану різнома-
нітність каркасних будівель з трьохшарнірними рамами навмисно об-
межують за об'ємно планувальними параметрами. Наприклад, типові 
трьохшарнірні рами виготовляють зі збірних піврам Г-подібної форми, 
якими можна утворити рами лише трьох уніфікованих прольотів – у 
12, 18 і 21 м з декількома уніфікованими висотами, під невелику кіль-
кість навантаження на перекриття (залежно від нормативного снігово-
го навантаження і ін.).  

Однак відзначене протиріччя залишається.  
Зауважимо, що в індустріалізованому будівництві типові збірні 

конструкції є економічно ефективними лише при багатосерійному 
промисловому виробництві – чим більше за кількістю виготовляють 
типових конструкцій будівель і споруд однакових типів і типорозмірів, 
тим більше можна нехтувати підвищенням їх вартості з-за неминучих 
перевитрат матеріалів, що спричиняються уніфікацією габаритних 
розмірів типових будівель і споруд та окремих архітектурних констру-
кцій для них. Уніфікація їх проводиться згідно з нормами і правилами 
(вимогами) міждержавного стандарту «Модульная координация раз-
меров в строительстве» (МКРС). 

 
ФУНДАМЕНТ ПОД РАСПОРНУЮ КОНСТРУКЦИЮ 

 

Изобретение относится к изготовлению фундаментов, воспри-
нимающих распорные нагрузки. 
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Известен фундамент под распорную конструкцию, содержащий 
подпорный и опорный блоки [1].  

Недостатком этого фундамента (аналога) является не приспо-
собляемость его к различным каркасным зданиям, передающим на фун-
даменты разные по величине и углу наклона опорные нагрузки, кото-
рые происходят с изменением размеров высоты и пролета каркаса зда-
ния, а также величины нагрузки от него. Это снижает индустриаль-
ность (при изготовлении, применении) сборных фундаментов. 

Технического решения, которое можно было бы принять за про-
тотип по технической сущности и получаемому результату, в источни-
ках информации не выявлено.  

Цель изобретения – повышение индустриальности фундамента 
при различных комбинациях, действующих на него нагрузок.  

Поставленная цель достигается решением, иллюстрированным на 
рисунке 1.2.9: на фиг. 1 показан вертикальный разрез фундамента в зда-
нии; на фиг.2 – план; на фиг. 3 – варианты комбинаций расположения 
блоков под разные нагрузки и углы наклона результирующей опорной 
реакции от распорной нагрузки здания, передаваемой на фундамент. 

 

 
 

 

Рисунок 1.2.9 – Фундамент под распорную конструкцию  
(комбинируемый из блоков) 

 

фиг. 1 – вертикальный разрез фундамента; фиг. 2 – план; фиг. 3—6 – варианты комбина-
ций расположения блоков: 
1 – уголковый подпорный блок; 2 – взаимозаменяемые опорные или промежуточные 
блоки; 3 – распорная конструкция. 
 

Фундамент под распорную конструкцию состоит из уголкового 
подпорного блока 1,  на который уложен опорный блок,  выполненный  
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из последовательно опертых один на другой элементов 2, имеющих 
верхнюю и нижнюю ступенчатые поверхности. Блок 1 выполнен со 
ступенью внутри сопряженных внутренних поверхностей его полок. 
Ступень блока 1 размещена со стороны воздействия на фундамент рас-
порной нагрузки. При этом каждый элемент блока 2 является взаимо-
заменяемым и может иметь прочность, меньшую прочности опираю-
щегося на него элемента. 

Фундамент возводят, укладывая последовательно в котлован 
подпорный блок 1 и элементы 2 опорного блока на растворе. Положе-
ние элементов 2 и их количество на блоке 1 определяют на стадии про-
ектирования в зависимости от размеров подошвы, глубины заложения 
фундамента и величины опорной реакции от распорной конструкции 3. 

Фундамент работает следующим образом.  
Опорная реакция от распорной конструкции 3 воспринимается 

как сосредоточенная нагрузка опорным блоком 2 и передается после-
довательно через нижележащие такие же блоки 2 и подпорный блок 1 
на ґрунт. При этом ступенчатая форма блоков обеспечивает распреде-
ление давления от вертикальной и горизонтальной составляющих. Вы-
полнение каждого блока ступенчатой формы обеспечивает ступенча-
тое ослабление давления при увеличении лобовой поверхности. Раз-
личное взаимное положение опорных 2 и подпорного 1 блоков, а так-
же собственное положение последнего дает варианты размеров по-
дошвы и лобовой поверхности фундамента, а также угла наклона для 
опорной реакции конструкции 3. 

Предложенное решение позволяет находить соответствие усло-
вий работы фундамента наклону опорной реакции от распорной кон-
струкции, что обеспечивает уменьшение расхода материалов (в связи с 
таким соответствием) и исключить применение тяжелой техники при 
монтаже (из-за уменьшения размеров и массы блоков). 

 

Формула  изобретения  6  

 

ФУНДАМЕНТ ПОД РАСПОРНУЮ КОНСТРУКЦИЮ, содер-
жащий подпорный и опорный блок, отличающийся  тем, что с це-
лью повышения индустриальности фундамента при различных комби-
нациях действующих на него нагрузок, подпорный блок выполнен 
уголковым и со ступенью в зоне сопряжения внутренних поверхностей 
его полок, а опорный блок размещен на подпорном блоке и выполнен 
составным из последовательно опирающихся друг на друга элементов 
со ступенчатой верхней и нижней поверхностями, причем ступень 
подпорного  блока  размещена со стороны  воздействия  на  фундамент  
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распорных усилий.  
2. Фундамент по п. 1, отличающийся  тем, что каждый эле-

мент опорного блока выполнен с прочностью, меньшей прочности 
опирающегося на него элемента, и с размерами в плане, превышаю-
щими соответствующие размеры опирающегося на него элемента на 
ширину ступени. 

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Еськов В.С. и др. Рамные конструкции производственных сельскохозяйствен-
ных зданий. – Киев: Будівельник, 1978, с. 106 (прототип). 

 

На рисунку 1.2.10 подані додаткові відомі рішення блокових 
фундаментів, що працюють на розпірне навантаження.  

 
 

Рисунок 1.2.10 – Блокові фундаменти для трьохшарнірних рам 
 

фіг. 1 – асиметричний з похилою підошвою подушки і верхнім обрізом (НИИСП, ЦИИ-
ЭПсельстрой, ВНИИГ, 1978); фіг. 2 – блоковий з похилим верхнім обрізом (БелНИИги-
просельстрой, 1978):  
1 – фундамент; 2 – піщана або бетонна подушка; 3 – підошва; 4 – опорна поверхня для 
наземної конструкції. 
 

Дані блокові фундаменти під розпірні навантаження мають 
спільний недолік – власними типами і типорозмірами збільшують но-
менклатуру виробів у галузі, що є загальною проблемою збірного на-
пряму будівництва.  

Стосовно даного конкретного випадку вирішення технічної за-
дачі може бути згідно з наступною пропозицією – «нестандартним» 
застосуванням типових блокових фундаментів з армованого бетону.  
 

ФУНДАМЕНТ ПІД РОЗПІРНУ КОНСТРУКЦІЮ 
 

Відомі блочні фундаменти під розпірні навантаження, що мають 
асиметричну форму та/або підбетонку с похилою площиною під пі-
дошву фундаменту (див. рис. 1.2.10).  
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Пристосовані до роботи на похилі навантаження ефективним 
опором зсуву, ці фундаменти проте, мають недоліки, які полягають у їх 
асиметричній формі, що ускладнює виготовлення і, крім того, збіль-
шують собою номенклатуру типових виробів серійного виробництва, 
що знижує продуктивність заводів з-за збільшення номенклатури ви-
робів.  

Мета пропонованого технічного рішення – зменшення типової 
номенклатури шляхом застосування фундаментів, призначених для 
роботи з каркасами стійко-балкового типу, натомість згаданих вище 
асиметричних типових фундаментів.  

Зазначена мета пояснюється рисунком 1.2.11, де на фіг. 1 пока-
заний типовий блоковий фундамент в роботі під розпірну складову 
навантаження від трьохшарнірної рами; на фіг. 2 – те саме, з типовим 
фундаментом-«чоботом».  

 
 

 
 

 

Рисунок 1.2.11 – Типові блокові фундаменти під стійко-балкові рами, 
пристосовані для роботи на розпірне навантаження 

 

фіг. 1 – типовий фундамент під стійко-балковий каркас; фіг. 2 – те саме, з типовим фун-
даментом-«чоботом»:  
1 – фундамент; 2 – стінова панель, фундаментна балка; 4 – опорна поверхня стояку 
розпірної конструкції; 5 – підбетонка; 6 – стійка розпірної конструкції; α – кут нахилу 
підошви фундаменту до горизонту. 
 

Застосовується фундамент 1, що є типовим збірним залізобе-
тонним склянкового типу під стійко-балковий каркас, що не дає розпі-
рної опорної реакції. Для сприйняття розпірного навантаження фунда-
мент 1, встановлений в котловані по координаційних осях в плані з 
нахилом до горизонту під кутом перпендикулярно рівнодіючої опорної 
реакції стояка 6 розпірної конструкції. Для забезпечення конструктив-
ного положення опорна поверхня 4 стійки 6 в склянці фундаменту 1 
виконана (на місті будівництва) підбетонка 5 за формою опорної 
поверхні 4 стійки 6 розпірної конструкції.  

Блоковий фундамент працює таким чином.  
Похиле навантаження від стійки 6 розпірної конструкції через 
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опорну поверхню 4 стійки згаданої  конструкції передає її результуюче 
похиле навантаження на підбетонку 5, форма якої відповідає формі 
опорної поверхні 4 стійки. Від тиску підбетонки 4 фундамент впира-
ється підошвою в ґрунт основи не порушеної (або ущільненої) струк-
тури, погашаючи опорну реакцію від стійки розпірної конструкції 6.* 

    
 

*Заявка СССР № 4611801/33, М. Кл. Е 02 D 27/01. Фундамент под распорную 
нагрузку / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1988. – рос. 

 
 
1.3  Пальові фундаменти 
 
Велика різноманітність архітектурно-конструктивно-технологіч-

них (АКТ) рішень паль і пальових фундаментів обумовлена різними 
умовами їх роботи, геологічними характеристиками будівельних 
майданчиків, їх специфічними особливостями (агресивністю ґрунтів, 
їх недостатніми будівельними властивостями тощо), функціональним 
призначенням та АКТ особливостями будівель і споруд, матеріально-
технічними і економічними можливостями регіонів і будівельних 
організацій тощо. При цьому має місце стале прагнення проектуваль-
ників і дослідників до більш досконалих і економічних технічних 
рішень паль і пальових фундаментів. 

Удосконалення конструкцій паль і фундаментів з них, технології 
їх виготовлення і зведення є завданням, яке вирішується (так само, як і 
усі інші) шляхом розв'язання технічних протиріч, що виявляються під 
час проектування, будівництва та експлуатації будівель і споруд, зве-
дених на пальових фундаментах.  

Наприклад, як збільшити несучу здатність пальового кущового 
(що містить декілька паль) фундаменту будівлі, споруди і при цьому 
скоротити їх кількість, що дозволило б заощадити матеріали, трудо-
витрати і ін.?  

Нижче пропонуються такі технічні рішення (винаходи). 
 

НАКОНЕЧНИК ПАЛІ 
 

Відоме рішення сталевої анкерної  порожнистої палі з уши-
ренням на її кінці у вигляді шарнірно прикріплених двох лопатей. Паля 
забезпечена інвентарної штангою, яку пропускають через порожнину 
по усій її довжині, за допомогою якої розкривають, наносячи удари, і 
фіксують лопаті, що утворюють уширення; палю занурюють у лідерну 
свердловину, а зазори між палею і стінками  свердловини  заповнюють  
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піском, постукуючи штангою по палі для його ущільнення [1].  
Пристрій уширення в анкерній палі трудомісткий, особливо при 

довгих палях, а сама паля має вузьке цільове призначення через «інди-
відуальність» рішення нижнього обріза (кінця), з'єднаного в єдине ціле 
з лопатями. Крім того, підвищення несучої здатності палі недостатньо 
велике.  

Мета пропонованого технічного рішення – спрощення утворен-
ня уширення, використання типової конструкції палі і підвищення її 
несучої здатності.  

Поставлена мета досягається використанням наконечника палі, 
наведеного на рисунку 1.3.1, що відображає технічне рішення: фіг. 1 –
наконечник, вигляд знизу; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – типова 
паля з попередньо опущеним в лідерну свердловину наконечником; 
фіг. 4 – те саме, паля з розкритим наконечником (у роботі).  

 
 

 
 

Рисунок 1.3.1 – Наконечник палі 
 

фіг. 1 – наконечник, вигляд знизу; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – типова паля з попе-
редньо опущеним в лідерну свердловину наконечником; фіг. 4 – те саме, паля з розкри-
тим наконечником:  
1 – типова паля; 2 – наконечник; 3 – контурна рамка; 4 – лопаті; 5 – шарніри; 6 – тимча-
совий зв'язок; 7 – лідерна свердловина. 

 
Палю 1 виконано окремо від його нижнього пристрою, що 

утворює наконечник 2. Наконечник 2 вироблений з металу у вигляді 
корінняутворюючого пакета, який включає контурну рамку 3 і лопаті 
4, підвішені на шарнірах 5 по периметру контурної рамки 3 з 
внутрішньої її сторони з можливістю повороту лопатей від центру в 
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сторони до упору в контурну рамку 3. Наконечник 2 має більше двох 
лопатей; в транспортному положенні скріплений тимчасовим зв'язком 
6, який легко розривається (дріт, бичова). Лопаті 4 виконані призмати-
чної форми і забезпечені скосами, що орієнтують переміщення їх від 
центра в сторони. Паля є типовою і може бути будь-якої форми в плані 
і розмірів перерізу і довжини. 

Наконечник палі працює таким чином.  
На дно лідерної свердловини 7, утвореної у ґрунті основи, опус-

кають компактно складений і скріплений тимчасовим зв'язком 6 нако-
нечник 2 у вигляді корінняутворюючого пакета. Тепер в лідерну сверд-
ловину 7 опускають палю 1 до упора в наконечник, яку потім добива-
ють палязабивним пристроєм. При добиванні палі 1 її нижній обріз 
буде вдавлювати наконечник 2 в ґрунт. При цьому завдяки скосам 
призматичні лопаті 4, розірвавши зв'язок 6, будуть розсовуватися від 
центру в сторони до упору їх в контурну рамку 3. При цьому опір палі 
1 подальшому зануренню різко зросте, і добивання палі 1 припиняють. 
Паля у такому стані набуває кратне більшу несучу здатність, оскільки 
отримала уширення на нижньому кінці з багаторазово більшою пло-
щею опори.  

Пропонований наконечник палі спрощує утворення уширення, 
оскільки немає необхідності (порівняно з прототипом) вводити інвен-
тарну штангу в порожнину палі (якої може не бути через суцільний 
переріз палі); з'являється можливість використання типових паль 
різної конструкції; несуча здатність палі багаторазово збільшується, 
при цьому додатково розширюється область застосування пристрою (з 
використанням паль суцільного перерізу, з плоским чи гострокінцевим 
нижнім обрізом, з будь-якого матеріалу тощо).* 

     

*Заявка СССР № 2919542/33, М. Кл. Е 02 D 5/44. Наконечник сваи / Е.В. Башки-
ров, И.И. Романенко, Б.М. Пыхтин и др. – М.: ВНИИГПЭ 1980. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи:  
 

1. Основания и фундаменты: Респ. межведомст. науч.-техн. сб., вып. 8. – Киев: 
Будівельник, 1975. 

 

НАКОНЕЧНИК СВАИ 
 

Изобретение относится к изготовлению свай и возведению свай-
ных фундаментов зданий, сооружений. 

Известен наконечник сваи для изготовления куста свай в осно-
вании буровой опоры, включающий опорную плиту с ребрами и шар-
нирно прикрепленные к ним на противолежащих сторонах призмати-
ческие элементы  со  скошенными нижними  концами,  раздвигаемыми  
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их в стороны при вдавливании в дно лидерной скважины [1].  
Недостатком такого наконечника сваи является его неэффек-

тивная работа из-за малого плеча упора призматических элементов в 
опорную плиту. 

Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и 
достигаемому результату является наконечник сваи, включающий 
опорный элемент и шарнирно прикрепленные к нему по разные сторо-
ны от оси опорного элемента поворотные лопасти со скосами на ниж-
них концах [2].  

Однако наконечник сваи по прототипу также имеет недостаточ-
ную несущую способность. 

Цель изобретения – повышение несущей способности сваи.  
Поставленная цель достигается устройством, в котором увели-

чивается плечо упора лопастей, что показано на рисунке 1.3.2: фиг. 1 – 
вид спереди, отражающий схему работы; фиг. 2 – вид сверху.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.3.2 – Наконечник сваи 
 

фиг. 1 – вид спереди; фиг. 2 – вид сверху: 
 

1 – опорная плита; 2 – ребро; 3 – шарнир; 4 – поворотные лопасти; 5 – скосы лопасти; 6 – 
разрываемая связь. 
 

Наконечник сваи включает опорний элемент 1, прикрепленные 
к нему снизу ребра 2, к которым на шарнирах 3 подвешены поворот-
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ные лопасти 4 со скосами 5 на нижних концах. Наконечник сваи имеет 
легко разрываемую связь 6 внизу, удерживающую поворотные лопасти 
4 в виде компактного пакета. Скосы 5 расположены с наружной сторо-
ны лопастей. Лопасти 4 расположены в различных параллельных 
плоскостях; наконечник сваи выполнен отдельно от сваи.  

На дно лидерной скважины опускают наконечник сваи. Затем в 
скважину погружают сваю. Когда свая вдавливает наконечник в грунт, 
скосы 5 на нижних концах поворотных лопастей 4 ориентируют их 
поворот навстречу друг к другу, в связи с реактивным сопротивлением 
грунта. При этом связь 6 разрывается, не препятствуя дальнейшему 
повороту лопастей 4. Встречное направление поворота лопастей обес-
печивается обратной, т. е. вовнутрь (по прототипу – наружу) ориента-
цией скосов 5. Лопасти 4 поворачиваются в параллельных осях шар-
ниров 3, противопоставленных на ребрах 2, которые прикреплены к 
опорному элементу 1. Поворот лопастей 4 в шарнирах происходит до 
их упора в опорный элемент 1, образуя уширение на конце сваи. После 
этого сопротивление сваи резко возрастает из-за развития плеча упора 
лопастей 4 в опорный элемент 1, т. е. из-за увеличения расстояния от 
оси шарнира 3 до противолежащей кромки опорного элемента. Разви-
тое плечо упора достигнуто противолежащим расположением шарни-
ров 3 и обратной ориентацией скосов 5 на нижних концах поворотных 
лопастей 4.  

Поочередное расположение последних относительно направле-
ния их поворота на параллельных друг другу осях шарниров 3 обеспе-
чивает работоспособность наконечника сваи, т. е. дает возможность 
беспрепятственного поворота и достижения упора в опорный элемент 
1 каждой лопастью 4 при встречном направлении их поворота. Кроме 
того, поочередное расположение лопастей 4 определяет симметрич-
ность развития уширения с целью симметричности несущей способно-
сти сваи. 

Изобретение обеспечивает повышение эффективности работы 
наконечника, а также использования типовых свай. Устройство рабо-
тает на вертикальные, направленные вниз, нагрузки.  

 

Формула  изобретения  7 
 

НАКОНЕЧНИК СВАИ, включающий опорный элемент и шар-
нирно прикрепленные к нему по разные стороны от оси опорного эле-
мента поворотные лопасти со скосами на нижних концах, отличаю -
щийся  тем, что с целью повышения несущей способности сваи, скосы 
расположены с наружной стороны лопастей, причем смежные  лопасти  
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размещены в различных вертикальных параллельных плоскостях. 
    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 541921, М. Кл. Е 02 D 5/44, 1973. 
2. Авт. св. СССР № 667638, М. Кл. Е 02 D 5/44, 1976 (прототип). 

 

Можна відзначити як недолік наведеного вище наконечника 
палі, що він є складним для виготовлення з-за наявності множини 
виробів з різного матеріалу – бетонних та металевих, особливо 
останніх, які потребують складної обробки – свердління, виточування 
тощо.  

НАКОНЕЧНИК СБОРНОЙ СВАИ 
 

За прототип принято техническое решение по предыдущему 
изобретению [1]. 

Недостатком прототипа является сложность конструкции и вы-
сокая трудоемкость ее изготовления.  

Цель предлагаемого изобретения – упрощение конструкции и 
снижение трудоемкости ее изготовления.  

Указанная цель достигается исключением «лишних» элементов 
(шарнирных соединений и др.), даже при потере «процента» положи-
тельного эффекта, путем выполнения лопастей самоустойчивыми в го-
ризонтальном положении от нагрузки сваи за счет геометрических со-
отношений поперечного сечения сваи и длины лопастей.  

Изобретение поясняется рисунком 1.3.3: фиг. 1 – приведен на-
конечник сваи (пакет лопастей); фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1, план; фиг. 
3 – наконечник сваи в лидерной скважине (в работе); фиг. 4 – узел А 
(поясняющий принцип работы наконечника). 

Наконечник сборной сваи представляет собой сборный цилинд-
рический монолит, включающий поворотные призматические лопасти 
1, образованные радиальными в плане вертикальными по длине моно-
лита прорезами 2. Лопасти 1 вверху объединены участками 3 моноли-
та, являющимися перемычкой между ними, и имеют закругления 4 от 
участка 3 монолита до верхних своих торцов 5, а внизу – снабжены 
скосами 6, направленными от оси вниз наружу. Количество лопастей 1 
в цилиндрическом монолите – четное (парное). Наконечник 7 располо-
жен в лидерной скважине 8 под сваей 9 (или под инвентарной сваей-
насадкой), образуя собой уплотненное грунтовое ядро 10. Центры масс 
лопастей 1 в раскрытом положении расположены в пределах контура 
нижнего торца сваи 9, а длина лопастей 1 не превышает поперечный 
размер сваи. 
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Рисунок 1.3.3 – Наконечник сборной сваи 
 

фиг. 1 – наконечник сваи; фиг.2 – разрез І-І на фиг. 1, план; фиг. 3 – наконечник сваи в 
лидерной скважине; фиг. 4 – узел А на фиг. 3: 
1 – лопасти; 2 – вертикальные прорези; 3 – участки монолита (как разрываемая пере-
мычка); 4 – закругления лопастей; 5 – торцы лопастей; 6 – скосы лопастей; 7 – наконеч-
ник (пакет лопастей); 8 – лидерная скважина; 9 – свая (или инвентарная свая-насадка); 
10 – грунтовое ядро. 

 
На дно лидерной скважины 8 опускают наконечник 7 и добива-

ют его в грунт сваей 9 (или инвентарной сваей-насадкой). При этом из-
за реактивного сопротивления грунта, внедряющегося в центральную 
полость, образованную скосами 6 лопастей 1, последние раздвигают 
наконечник 7 от центральной оси во все стороны. Повороту лопастей 1 
и вдавливанию их в грунт способствует их парный взаимный упор за-
круглениями 4. При увеличении расстояния между концами лопастей 1 
перемычка 3 разрывается. Поворот лопастей 1 будет происходить до 
тех пор, пока действием нагрузки от сваи 9 они не получат горизон-

фиг.2 
фиг.4 
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тальное положение. После этого сопротивление забивке сваи 9 резко 
возрастет, поскольку лопасти 1 будет перемещаться  плоскопараллель- 
но самим себе.  

Такое перемещение лопастей 1 определено тем, что их центры 
масс находятся внутри контура поперечного сечения сваи 9 и реактив-
ное сопротивление грунта на зажатых торцом сваи 9 и свободных час-
тях лопастей будут одинаковыми и будут способствовать прижатию к 
центру торца сваи 9 (соответственно принятому соотношению длины 
лопасти и поперечного сечения сваи). Возможна забивка второго и 
следующих наконечников (пакетов лопастей) для увеличения расчет-
ного сопротивления и размеров образуемого грунтового ядра 10. 

Наконечник изготавливают из бетона в стальной разборной 
форме, дно которой является пуансоном, формующим скосы лопастей 
и вертикальные прорезы между лопастями снизу до перемычки. За-
полненную бетоном форму накрывают крышкой, являющейся также 
пуансоном, формующим при виброуплотнении закругления торцов 
лопастей и вертикальные прорезы сверху до перемычки. Общая длина 
прорезов снизу и сверху должна быть меньше высоты наконечника 
(пакета лопастей) на величину, равную толщине монолитной пере-
мычки. Эта толщина должна быть достаточной для обеспечения цель-
ности пакета при транспортировке и способной разорваться при по-
гружении в грунт.  

Наконечник может изготавливаться также из древесины. В об-
резках бревен нужного диаметра и длины образуют с торцов прорезы, 
оставляя часть «живой» древесины для перемычки, а затем формируют 
срезкой древесины скосы и закругления в торцах.  

Предложенный наконечник упрощает конструкцию, снижает 
трудоемкость изготовления. Многотиражное изготовление наконечни-
ка уменьшает его стоимость, а использование увеличивает несущую 
способность сваи.  

Так, при диаметре сваи 0,4 м равные площади по данному ре-
шению и прототипу составляют 0,50 м2, что потребует в базовом вари-
анте длины лопастей 1,25+1,25 м при их толщине 0,1 м и ширине 0,2 м. 
Принимая целесообразную длину лопасти 0,6 м, получим, что новый 
вариант дает снижение расхода бетона вдвое с 0,05 м3 до 0,025 м3 на 
одно изделие. 

 

Формула  изобретения  8  

 

НАКОНЕЧНИК СВАИ, погружаемой в лидерную скважину, 
включающий поворотные призматические лопасти, скрепленные меж-
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ду собой временной связью, отличающийся  тем, что с целью упро-
щения  конструкции,  поворотные лопасти  выполнены в виде участков  
цилиндрического монолита, ограниченных радиальными прорезами в 
нем и объединенных поверху участком монолита в виде перемычки, 
образующей временную связь, причем лопасти от перемычки до верх-
них своих торцов выполнены закругленными, центры масс лопастей в 
раскрытом положении расположены в пределах контура нижнего тор-
ца сваи, а длина лопасти не превышает поперечный размер сваи. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 
 

              1. Авт. св. СССР № 947282, М. Кл. Е 02 D 5/44, 1982 (прототип, см. выше). 
 
Не зважаючи на багаторазове підвищення несучої здатності ти-

пових паль, яке отримують за рахунок розширення їхніх кінців, 
несучої здатності паль може бракувати або є навмисне бажання ще 
збільшити несучу здатність палі. До цього доречно зауважити, що інша 
складова несучої здатності паль – за рахунок тертя поверхні палі об 
грунт – не використовується. 

Наступні технічні рішення використовують таку можливість. 
 

СБОРНАЯ СВАЯ 
 

Известна свая, включающая ствол и поворотные лопасти со 
стяжным приспособлением, причем поворотные лопасти образованы 
щелевыми прорезами и бороздами [1].  

Недостатком данной сваи является недостаточное повышение 
несущей способности. 

Наиболее близким к изобретению является свая, включающая 
полый ствол со сквозными щелевидными продольными прорезами [2].  

Недостатком этой известной сваи также является невысокая не-
сущая способность и ненадежность работы. 

Цель изобретения – повышение несущей способности и надеж-
ности работы сваи.  

Указанная цель достигается конструкцией сборной сваи, кото-
рая показана на рисунке 1.3.4, где фиг. 1—4 иллюстрируют стадии 
погружения сваи, отражающие ее работу; фиг. 5 – поясняет решение 
узла А на фиг. 1—4. 

Свая включает полый ствол 1 со сквозными щелевидными про-
дольными прорезами 2, расположенными ярусами по высоте ствола 1, 
в котором над и под каждым ярусом прорезей 2 образованы кольцевые 
поперечные проточки  3.  Посередине  длины  каждой  из  щелевидных  
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Рисунок 1.3.4 – Сборная свая 

 

фиг. 1—4 – стадии погружения 
сваи; фиг. 5 – узел А на фиг. 1−4: 
 

1 – полый ствол сваи; 2 – сквозные 
щелевидные продольные  проре-
зы; 3 – кольцевые поперечные 
проточки; 4 – каналы ромбическо-
го сечения; 5 – лидерная скважи-
на;  6 – грунт основания; 7 – уши-
рение ствола;  
s – площадь местного ослабления; 
l – длина между бороздами; δ –
толщина щелевого прореза. 

 

прорезов 2 имеется канал 4, например, ромбического сечения, находя-
щийся в плоскости щелевидной прорези 2  и  повернутый  таким  обра-
зом, что вершины поперечного сечения канала 4 соединены со щеле-
видными прорезами 2. Эти прорезы 2 и кольцевые поперечные про-
точки 3 выполнены на нескольких ярусах по длине ствола 1 сваи. По-
перечные сечения проточек 3 и прорезов 2 последовательно возраста-
ют по направлению к нижнему концу сваи. 

Предложенная сборная свая работает следующим образом. 
Сваю нижним концом погружают в лидерную скважину 5, обра-

зованную в грунте основания 6, до упора в дно скважины. Затем сваю 
добивают сваебойным оборудованием. Вначале происходит излом 
ствола 1 сваи в нижнем наиболее ослабленном участке из-за наиболь-
шего сечения щелевидных прорезов 2, кольцевых поперечных прото-
чек 3 и каналов 4. Затем при добивке сваи происходит излом сваи в 
следующем ярусе ослабления ствола 1 сваи в связи с тем, что сечение 
щелевидных прорезов 2, кольцевых поперечных проточек 3 и каналов 
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4 меньше, чем в нижнем, а сопротивление сваи увеличилось. После 
этого происходит излом сваи в вышележащем ярусе и т. д. При изло-
мах ствола 1 сваи в ослабленных местах расположения щелевидных 
прорезов 2, кольцевых поперечных проточек 3 и каналов 4 образуются 
местные уширения 7 ствола 1 сваи, повышающие несущую способ-
ность свайного фундамента в грунте основания.  

Свая может быть железобетонной,  деревянной и работает на 
вертикальные сжимающие нагрузки. В вертикальный канал сваи на-
гнетают раствор, заполняющий образованные при погружении сваи 
трещины, что повышает собственную прочность сваи. 

Предложенная свая повышает несущую способность фундамен-
та при обеспечении простоты изготовления сваи без существенного 
увеличения трудоемкости изготовления. 

 
Формула  изобретения  9  

 

СВАЯ, включающая полый ствол со сквозными щелевидными 
продольными прорезами, отличающаяся  тем, что с целью повыше-
ния несущей способности и надежности работы, щелевидные прорезы 
расположены ярусами по высоте ствола, а на стволе над и под каждым 
ярусом прорезов образованы кольцевые поперечные проточки, причем 
поперечные сечения проточек и прорезов выполнены последовательно 
возрастающими по направлению к нижнему концу сваи. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 646003, М. Кл. Е 02 D 5/44, 1977.  
 

2. Патент США № 2632435, кл. 61-53 (прототип). 
 

Даний винахід має недоліки: при довжині паль у 9—12 м вони 
можуть зламатися у ослаблених місцях під час транспортування; при 
заглибленні палі можуть зруйнуватися з-за можливих помилок у під-
борі сили ударів, а виготовлення різних прорізів потребує ретельного 
розрахунку і вправності під час виготовлення паль. 

 
СКЛАДЕНА ПАЛЯ 

 

Мета наступного рішення – спрощення виготовлення і занурен-
ня паль у грунти, підвищення надійності під час транспортування.  

Мета досягається палею, складеною з декількох секцій, що 
пояснюється рисунком 1.3.5: фіг.1 – зображено пальовий фундамент в 
роботі; фіг. 2, 3 – відповідно вузли А, Б на фіг. 1.  

Пальовий фундамент містить  декілька  паль-секцій 1,  виробле- 
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Рисунок 1.3.5 – Складена паля 
 
 
 
 
 
 
 
 

фіг.1 – пальовий фундамент в роботі; фіг. 2, 3 – відповідно вузли А, Б на фіг. 1: 
1 – паля-секція; 2 – конус на верхній частині палі; 3 – лопаті; 4 – щілинні прорізи; 5 – 
борозни; 6 – скоси лопаті; 7 – поздовжній канал; 8 – зв'язка 

 
них у вигляді стовбурів, кожна з яких має у верхній частині конуси 2, а 
на нижній – поворотні лопаті 3, утворені щілинними прорізами 4 і бо-
розни 5 над ними. Поворотні лопаті 3 мають скоси від осі стовбура 
назовні вниз. Прорізи 4 виконані також наскрізними, радіальними і 
розташованими вздовж вертикальної осі стовбура 1. Борозни 5 розта-
шовані над прорізами 4 по периметру перерізу палі 1. Задля транспор-
тування палі її нижні частини кріплять тимчасовим зв'язком. 

У лідерну свердловину після установки і добивання однієї 
нижньої секції інвентарною палею-насадкою послідовно встановлю-
ють другу секцію на першу і добивають верхню, і так далі, заповнюю-
чи всю висоту лідерної свердловини. Глибина забивання кожної секції 
і кут повороту лопатей 3 контролюється з поверхні землі за величиною 
опускання палі-насадки, що є сумірною з довжиною утворених злама-
ми у стовбурах 1 лопатей 3. Нагнітанням цементно-піщаного розчину, 
що твердне, через поздовжній канал 7 замонолічують місця зламів 
(«коренів») і порожнин в грунті навколо палі 1.  
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Утворення зламів відбувається під дією ударів за рахунок роз-
клинення конусом 2 на оголовку нижче розташованої палі 1 поворот-
них лопатей 3 вище розташованої палі 1, що утворюються завдяки 
щілиноподібним прорізам 4 і борознам 5, які зменшують міцність 
нижньої частини паль.  

Конструкція складеної палі виключає їх ненавмисне руйнування 
під час їх транспортування (з-за місцевого послаблення паль-секцій на 
їх кінцях), спрощує виготовлення паль-секцій (з-за скорочення їх дов-
жини) і надає впевнений контроль якості при забиванні паль-секцій.* 

    
*Заявка СССР № 3365001/33, М. Кл. Е 02 D 5/44. Составная свая / Е.В. Башки-

ров, И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1981.– рос. 
 

ПАЛЯ 
 

Відомий спосіб зведення пальового фундаменту, що включає 
занурення в ґрунт порожнистої оболонки (палі) з відкритим кінцем, яка 
споряджена внутрішньою рухливою діафрагмою (пижем), введенням 
діафрагми в порожнину оболонки після її занурення з подальшим 
віджиманням ґрунту з порожнини оболонки діафрагмою, чим утворю-
ється ущільнена зона (ґрунтове ядро), що збільшує несучу здатність 
оболонки [1]. 

Недолік способу – він дає невеликий ефект щодо утворення 
ґрунтового ядра. 

Мета технічного рішення – додаткове збільшення несучої 
здатності палі збільшенням об'єму ґрунтового ядра на кінці палі. 

Поставлена мета досягається додатковим віджиманням ґрунту 
зовні палі, що ілюструється рисунком 1.3.6, вертикальний розріз. 

В грунт 1 занурюють одним із способів (наприклад, втисканням) 
порожнисту палю 2 з відкритим нижнім і верхнім торцями. Грунт 3 
всередині палі 2 та ґрунт навколо палі, віджимають втисканням 
внутрішнім круглим пижем 5 і зовнішнім кільцевим пижем 6 до ниж-
нього торця 7 палі. Віджимання ґрунту у середині і зовні палі здійсню-
ють одночасно або внутрішній грунт 3 – першим, причому внутрішній 
ґрунт може віджиматися на усю довжину палі, а зовнішній ґрунт 4 на 
глибину 1/2––2/3 довжини палі для забезпечення її стійкості в грунті 
основи 1. 

При віджиманні внутрішнього ґрунту 3 утворюється ущільнене 
нижнє ґрунтове ядро 10, а при віджиманні зовнішнього ґрунту 4 –
додаткове ґрунтове ядро 11. Нижнє ядро 10 збільшує  несучу  здатність 
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Рисунок 1.3.6 – Паля 
 

1 – грунт; 2 – порожниста паля; 3 – грунт 
всередині палі; 4 – те саме, зовні; 5 – 
внутрішній пиж; 6 – зовнішній пиж; 7 – 
нижній торець палі; 8 – порожнина 
всередині палі; 9 – те саме, зовні; 10 – 
нижнє ядро; 11 – додаткове ядро  

палі 2 за рахунок підвищення 
щільності грунту 1 під нижнім то-
рцем 7 палі, а додаткове ядро 11 з 
тієї ж причини (ущільнення) – до-
датково за рахунок збільшення 
тертя бічної поверхні палі 2 по 
ущільненому ґрунту, яким запов-
нюється утворювана порожнина 
навкруги зовні палі. 

Пропонованим способом 
вироблення пальового фундаменту 
отримують додаткове збільшення 
несучої здатності палі; крім того, 
збільшення несучої здатності до-
повнюється за рахунок тертя ущі-
льненого ґрунту о бічну поверхню 
палі.*   
   

* Заявка СССР № 3411436/33, М. 
Кл. Е 02D 5/50. Способ возведения свайно-
го фундамента / И.И. Романенко и др. – М.: 
ВНИИГПЭ, 1982. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до 
уваги під час експертизи: 

1. Авт. св. СССР № 761661, М. Кл. 
Е 02 D 5/38, 1980 (прототип).  

 

  Даний спосіб застосовуєть-
ся у нещільних незв'язних водона-
сичених  грунтах, а палі можуть за-   

стосовуватися у звичайному (не унікальному) будівництві. Для будів-
ництва споруд з великими навантаженнями на фундаменти доцільними 
є камуфлетні  палі з великими опорними п'ятами з бетону, міцність 
якого кратно перевищує опір ґрунту на контакті п'ята –ґрунт.  

Тобто повторюється протиріччя щодо великої різниці між несу-
чою здатністю ґрунту і матеріалу фундаментів, у даному випадку – 
фундаментів з паль. 

Наступний винахід розв'язує це протиріччя причетне до пальо-
вих фундаментів.  

СВАЯ 
 

Наиболее близким к данному изобретению является камуфлет-
ная свая, состоящая из ствола и сферического уширения (пяты) [1].  
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Недостатком такой сваи является большой расход бетона и 
опасное производство работ, требующее взрывчатых веществ и особой 
специализации рабочих. 

Цель изобретения – уменьшение цемента на изготовление сваи 
при сохранении (без снижения) ее несущей способности. Поставленная 
цель достигается устройством сваи с «равнопрочной» пятой, что пока-
зано на рисунке 1.3.7, где изображена предложенная свая в работе. 

                                                              Свая включает полый ствол  

 
 
 

 
Рисунок 1.3.7 – Свая 

  
 

1 – полый ствол; 2 – ядро пяты; 3 – наруж-
ный слой пяты; 4 – гибкая оболочка; 5 – 
лидерная скважина; 6 – полость в грунте; 7 
– грунтовое ядро; 8 – естественный грунт. 

1 из сборного железобетона, ядро 
2 уширенной пяты, отделенное от 
наружного слоя 3 пяты гибкой 
оболочкой 4. Наружный слой 3 
пяты может располагаться асим-
метрично со смещением вниз 
относительно горизонтальной 
оси ядра 2 пяты. Прочность бе-
тона ядра 2 пяты выше прочно-
сти бетона наружного слоя 3 пя-
ты. 
        Сваю изготавливают следу-
ющим образом. 
        Ствол 1 устанавливают в 
лидерную скважину 5, име-
ющую уширенную полость 6 в 
нижней части с образованием 
грунтового уплотненного ядра 7 
в естественном основании 8 (не-
нарушенной структуры). Полый 
ствол 1 с незаполненной гибкой 
оболочкой 4 заполняют бетоном, 
чем  создают ядро  2  пяты. Затем 
тампонируют оставшуюся часть 
полости вокруг ядра 2 пяты через 
зазор между сваей и стенками ли- 

дерной скважины 5, образуя наружный слой пяты. 
Конструкция, принимая нагрузку от сооружения, передает ее на 

наружный слой 3 пяты, имеющий меньшую прочность бетона, чем 
ядро 2 пяты. Далее еще более ослабленное давление передается на уп-
лотненное грунтовое ядро 7 и затем на естественный грунт 8 основа-
ния. Таким образом, по мере затухания давление воспринимается ма-
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териалом меньшей прочности. Асимметричное со смещением вниз 
расположение наружного слоя пяты относительно горизонтальной оси 
ядра пяты обеспечивает включение в работу большего объема наруж-
ного слоя пяты.  

Изобретение упрощает изготовление сваи; увеличивает ее не-
сущую способность уширенной пятой с большой площадью ее опира-
ния на грунт; при этом одновременно снижается расход цемента, за 
счет использования части высвободившегося цемента из наружного 
слоя пяты на увеличение диаметра ядра и самого наружного слоя сваи. 

 

Формула  изобретения  10 

 

СВАЯ, включающая сборный ствол и монолитную уширенную 
пяту, отличающаяся  тем, что с целью увеличения несущей способ-
ности сваи и уменьшения расхода цемента на монолитную пяту, моно-
литная пята выполнена составной из ядра и объемлющего его наруж-
ного слоя, прочность которого меньше прочности ядра.  

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

 

1. Авт. св. СССР № 630340, М. Кл. Е 02 D 5/44, 1977 (прототип). 
 
 
1.4  Фундаменти під обладнання і устаткування 

 
 

Тема попереднього  
ознайомлення:  
«Фундаменти споруд» 
(спецкурс) 
 

Розглянуті нижче питання належать 
до фундаментобудування, конкретно, 
до фундаментів під статичні машини і 
механізми,  зокрема,  тимчасового  ви- 

користання, наприклад, тихохідні прохідницькі лебідки шахтної по-
верхні на період будівництва шахт у гірничодобувних підприємствах.  

Однією особливістю таких фундаментів є те, що вони сприй-
мають навантаження, що зрушують і висмикують одночасно. Під час 
проектування таких фундаментів необхідно забезпечувати їхню 
стійкість на зсув і висмикування. У розрахунку виходять за таких 
умов, що маса фундаменту повинна бути не менше величини верти-
кальної складової навантаження, що висмикує (спрямованого вер-
тикально вгору), і забезпечувати протидію горизонтальній складовій 
навантаження, що повинна бути не менше сили тертя підошви фунда-
менту об ґрунт основи. При цьому беруть певні коефіцієнти надійності 
для маси фундаменту і величини тертя об ґрунт (менші за 1), що вра-
ховують несприятливі умови роботи (полегшення маси бетону, змен-
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шення сили тертя і ін.), та можливі несприятливі ситуації (зміна вла-
стивостей бетону, грунту основи в різні сезони року і ін.). 

Другою особливістю фундаментів під статичні машини і 
механізми, є потреба в неодноразовому використанні таких машин, 
механізмів в інших місцях, наприклад, при послідовній проходці 
декількох стволів вугільних чи інших шахт, що визначає необхідність 
у виготовленні відповідної кількості фундаментів на нових місцях. 
Оскільки на відпрацьованому місці фундамент стає непотрібним, його 
руйнують та видаляють. Зрозуміло, що руйнування і вироблення ново-
го фундаменту, повторюване неодноразово, призводять до кратне до-
даткових трудових і матеріальних витрат.  

Традиційне рішення – монолітний бетонний фундамент зі слаб-
ким армуванням колодязів під анкерні болти, підошви тощо (рис. 1.4.1, 
фіг. 1). Подальше вирішення проблеми має два взаємопов'язані напря-
ми: зменшення матеріаломісткості і трудовитрат та збільшення обо-
ротності використання збірно-розбірних елементів.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1.4.1 -- Фундаменти під машини,  
що сприймають навантаження, які зсувають і висмикують  

 

фіг. 1 – масивний з монолітного слабоармованого бетону; фіг. 2. – збірно-розбірний з 
бетонних блоків; фіг. 3 – те саме, із залізобетонних балок; фіг. 4 – те саме, рамний:  
1 – машина зі сталевою рамою, редуктором і електродвигуном: 2 – фундамент; 3 – ба-
ласт; 4 – блоки; 5 – балки; 6 – залізобетонна рама фундаменту; 7 – кріпильні деталі; 8 – 
залізобетонна плита. 
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Зниження трудовитрат і матеріаломісткості фундаментів, що 
розглядаються, наразі забезпечують збірно -розбірними  конструк-
ціями шляхом розрізання масиву монолітного фундаменту на збірно-
розбірні елементи (рис. 1.4.1, фіг. 2, 3, 4).  

Однак забезпечення стійкості таких фундаментах за рахунок 
масивності, дія ваги яких, що спрямована долу, перевищує вертикаль-
ну складову навантаження, що спрямована вгору, залишається тради-
ційним рішенням. Масивні фундаменти при їх заглибленні, природно, 
мають деяку чільну площину, якої має бути достатньо для протидії 
можливому зсуву у ґрунті (окрім сили тертя підошви) у напрямку дії 
горизонтальної складової. 

У зв'язку з технічними рішеннями щодо розв'язання проблеми 
з'являється інша множина завдань, що потребують вирішування: 
спрощення конструкцій, забезпечення надійного з'єднання, скорочення 
номенклатури блоків, що є розвиненою з-за різних машин, розмірів 
барабанів, типів редукторів, потужностей електродвигунів зі своїми 
анкерними болтами, потім балок, рам і плит тощо.  

У даній ситуації, слабоармовані монолітні фундаменти разового 
використання мають конкретні переваги, а саме: загальну доступність 
бетону, простоту виготовлення з використанням опалубки під будь-яку 
потрібну комбінацію машин і механізмів, незалежність від заводів ЗБК 
і т. ін. 

Таким чином, вирішення завдань у розглянутій проблемі зали-
шається певним напрямком винахідництва. Наступні винаходи вирішу-
ють певні завдання, зокрема, як зменшити масу фундаментів при 
забезпеченні надійної роботи на похиле навантаження, що висмикує і 
зсуває фундамент. 

 
 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ МЕХАНІЗМУ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ І, 
ЩО ВИСМИКУЄ, НАВАНТАЖЕННЯМ 

 

Відомо технічне рішення у вигляді анкерного кріплення, вико-
ристовуваного в гірських виробках, для кріплення механізмів з гори-
зонтальним і вертикальним навантаженням (наприклад, головок скреб-
кового конвеєра, маневрових лебідок і ін.), який має раму механізму, 
прикріплену анкерами, опущеними в попередньо пробурені в гірських 
породах свердловини, нижні кінці яких затиснені в цих породах [1].  

Недоліком анкерного кріплення є те, що воно застосовується 
безпосередньо в щільних гірських породах і не прийнятне у пухких 
гірських породах – ґрунтах, оскільки в останніх неможливо защемлен-
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ня анкерів для сприйняття вертикальних і горизонтальних наванта-
жень.  

Мета пропонованого технічного рішення – забезпечення надій-
ної роботи пристрою для кріплення механізму, що створює горизон-
тальне і вертикальне навантаження (складові похилого навантаження) 
в ґрунтах, наприклад, на шахтній поверхні.  

Поставлена мета досягається пропонованим устроєм фундамен-
ту, здатним забезпечувати опір на зсув і відрив механізму, що створює 
похиле навантаження (з горизонтальним і вертикальним, що висмикує, 
складовими); пропонований пристрій показаний на рисунку 1.4.2, за-
гальний вигляд такого пристрою у вертикальному розрізі.  
 

 
 

Рисунок 1.4.2 – Пристрій для механізму 
з горизонтальним і, що висмикує, навантаженням 

 

1 – анкера; 2 – скельні породи; 3 – жорсткі діафрагми; 4 – пухкі гірські породи (ґрунти); 
4 – тампонаж; 6 – рама; 7 – механізм; 8 – підготовлена основа і плита. 

 
Пристрій для установки механізму з горизонтальним і, що ви-

смикує, навантаженням включає анкера 1, які заглиблені і закріплені в 
скельній породі 2. В створі анкерів 1 в щілинних траншеях розташова-
ні жорсткі діафрагми 3 у вигляді, наприклад, типових ребристих плит 
перекриттів для промислових будівель. Вільний простір в свердлови-
нах і траншеях (пухкого) ґруну 4 заповнений тампонажем 5, наприк-
лад, пісним цементно-піщаним розчином. На анкера 1 і діафрагми 3 
встановлена (сталева) рама 6 механізму 7. Під рамою 6 підготовлено 
ґрунтову основу і покладено на неї збірну залізобетонну плиту 8, на-
приклад, багатопустотну, використовувану для міжповерхових пере-
криттів будівель різного призначення. Необхідну площу діафрагм 3, їх 
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кількість, площу перерізів анкерів 1 та глибину заанкерування в 
скельній породі 2 визначають розрахунком, враховуючи величину по-
хилого навантаження, створюваного механізмом 7.  

Пристрій для установки механізму з горизонтальною і, що ви-
смикує, навантаженням працює таким чином.  

Вертикальна складова похилого навантаження від механізму 7 
передається на раму 6, сприймається анкерами 1 і погашається скель-
ної породою 2, тим самим, забезпечуючи стійкість механізму 7 на 
відрив. Горизонтальна складова навантаження від механізму 7 через 
раму 6 передається на жорсткі діафрагми 3, які, маючи велику площу 
лобової поверхні, погашають її у грунті 4, забезпечуючи стійкість при-
строю на зсув від дії горизонтального навантаження від механізму 7. 
Підготовлена ґрунтова основа і плита 8 сприяють стійкій роботі 
механізму 7 і рівномірному розподілу через раму 6 на ґрунти 4 обох 
складових похилого навантаження від механізму 7. 

Таким чином, забезпечується стійкість всього пристрою на дію 
від горизонтального і, що висмикує, навантаження, створюваного 
механізмом 7, встановленого, наприклад, на шахтної поверхні.*  

    
*Заявка СССР № 20519112/33, М. Кл. Е 02 D 27/50. Устройство для установки 

механизма с горизонтальной и выдергивающей нагрузкой / И.И. Романенко и др. – М.: 
ВНИИГПЭ, 1976. – рос.  

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
 

1. Справочник инженера-шахтостроителя. – М.: Недра, 1972, Т. 1, с. 82—87.  
 
Запропонований пристрій може бути застосований за умови не-

глибокого залягання скельних порід, оскільки анкера закріплені саме в 
таких породах. За відсутності скельних порід на невеликій глибині не-
обхідне інше технічне рішення, що забезпечить стійкість механізму, 
який створює похиле навантаження.  

Нижче запропоновано такий винахід. 
 

ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ 
 

Известен фундамент под оборудование, включающий железобе-
тонный массив с прикрепленной к нему рамой, на которой установле-
но оборудование [1].  

Недостатком такого фундамента является большая материало-
емкость. 

Прототипом описываемого изобретения является фундамент 
под оборудование, включающий закрепленную в грунте основания по-
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средством анкеров плиту с прикрепленной к нему рамой, на которой 
установлено оборудование, причем ось приложения нагрузки от обо-
рудования может быть расположена на различных расстояниях от двух 
противолежащих сторон плиты [2].  

Однако фундамент по прототипу недостаточно устойчив при 
действии выдергивающих и сдвигающих нагрузок. 

Целью изобретения является повышение устойчивости фунда-
мента при уменьшении его материалоемкости.  

Поставленная цель достигается предложенной конструкцией 
путем распределения в ней функцій, которая иллюстрируется рисун-
ком 1.4.3, общий вид фундамента сбоку.  
 

 
 

Рисунок 1.4.3 – Фундамент под оборудование  
 

1 – плита; 2 – песчаная подготовка; 3 – анкерные сваи; 4 – грунт;  5 – уголковый элемент; 
6 – механизм; 7 – противовес; 8 – рама. 
 

Фундамент состоит из сборной железобетонной плиты 1, уло-
женной на песчаную подготовку 2, анкерных свай 3, закрепленных 
своими нижними концами в грунте основания 4, и сборного железобе-
тонного уголкового элемента 5 в виде взаимно перпендикулярных по-
лок с контрфорсами, расположенного в ґрунте основания 4. Вертикаль-
ная полка уголкового элемента 5 с контрфорсами жестко прикреплена 
к стороне плиты 1, которая менее удалена от оси приложения нагруз-
ки. Анкера 3 соединены с плитой 1 верхними своими концами у той ее 
стороны, которая удалена от оси приложения нагрузки. Центр тяжести 
фундамента совместно с машиной/механизмом 6 и ґрунтом на гори-
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зонтальной полке уголкового элемента 5 смещен относительно оси 
приложения нагрузки в сторону уголкового элемента 5. Это достигают 
изменением высоты вертикальной полки или ширины горизонтальной 
полки элемента 5 и объема ґрунта на ней, а также при необходимости 
противовесом 7. Рама 8 машины/механизма прикреплена к плите 1.  

Плита 1, анкера 3 в виде свай (целесообразно винтовых, камуф-
летных, с уширенной пятой, работающих на выдергивание, и т. п.), 
уголковый элемент 5 изготовлены, преимущественно, из сборного же-
лезобетона и имеют крепежные детали для разъемных соединений. 
Рама 8, выполненная из металла, также имеет крепежные детали для 
разъемного соединения с плитой 1. 

Фундамент работает следующим образом.  
При действии на фундамент наклонной нагрузки от маши-

ны/механизма 6 выдергивающую (вертикальную) составляющую на-
грузки, приложенную к раме 8 и через нее – к плите 1, воспринимают 
анкера 3, обеспечивая устойчивость фундамента от вертикальных пе-
ремещений. При этом на противоположной анкерам 3 стороне фунда-
мента вертикальным перемещениям противодействует вес ґрунта, на-
ходящегося на горизонтальной полке уголкового элемента 5, и проти-
вовес 7 (при необходимости). Сдвигающую (горизонтальную) состав-
ляющую нагрузки, приложенную к раме 8 и через нее – к плите 1,  
воспринимает уголковый элемент 5 своей вертикальной полкой, обес-
печивая устойчивость фундамента от горизонтальных перемещений. 
При этом смещение центра тяжести фундамента с машиной, механиз-
мом 6 и ґрунтом на полке элемента 5 совместно с противовесом 7 вы-
зывает врезание уголкового элемента в грунт 4 основания. Соответст-
вующее распределение составляющих нагрузки между анкерами 3 и 
уголковым элементом 5 обусловлено их местом расположения в фун-
даменте и положением центра тяжести всего устройства относительно 
оси приложения нагрузки. 

Изобретение обеспечивает устойчивость работы механизмов и 
рациональную работу фундамента за счет распределения составляю-
щих усилия на конструкции, приспособленные к соответствующим 
условиям работы, при этом снижается материалоемкость фундамента; 
дополнительным положительным эффектом является использование 
типовых конструкций. 

 

Формула  изобретения  11 
 

ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, включающий закреп-
ленную в ґрунте основания посредством анкеров плиту с прикреплен-



 59

ной к ней рамой, на которой размещено оборудование, причем ось 
приложения нагрузки на оборудование расположена на разных рас-
стояниях от двух противолежащих сторон плиты, отличающийся  
тем, что с целью повышения его устойчивости, фундамент снабжен 
уголковым элементом, который размещен в грунте основания и одной 
из полок прикреплен к стороне плиты, менее удаленной от оси прило-
жения нагрузки, а анкера прикреплены к плите у ее стороны, более 
удаленной от оси приложения нагрузки. 

     

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Справочник инженера-шахтостроителя. – М.: Недра, 1972, с. 84—86. 
2. Байцур А.И., Молчанов Л.Г. Проектирование фундаментов под оборудование 

промышленных предприятий. – Киев: Будівельник, 1977, с. 165, р. 69 (прототип).  
 
Функціональна різноманітність інженерних споруд обумовлю-

ють відповідні технічні рішення конструкцій фундаментів. Далі наве-
дені винаходи, що стосуються удосконалення фундаментів під вер-
тикальні опори та пристрій для обпирання трубопроводів у ґрунтах. Ці 
технічні рішення розв'язують практичні завдання, зокрема, у галузі 
житлово-комунального господарства (ЖКГ).  

 
СБОРНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

 

Изобретение относится к изготовлению сборных фундаментов 
для установки опор, например, осветительной сети улиц и дорог, кон-
тактных линий рельсового транспорта, оград спортивных сооружений 
и др. 

Известен сборный фундамент в виде металлического земляного 
якоря, включающий сердечник со стаканом в оголовке и наконечник, 
снабженный радиальными ребрами, расширяющимися книзу [1].  

Такой фундамент неиндустриален при изготовлении из-за ис-
пользования дорогого и дефицитного материала (стального проката) и 
недолговечен из-за его коррозии. 

Наиболее близким к изобретению техническим решением явля-
ется сборный фундамент (забивная свая) в виде трехребристого ствола, 
в котором торцевые грани ребер сопряжены между собой вогнутыми 
боковыми поверхностями [2].   

Фундамент по прототипу имеет небольшую несущую способ-
ность на опрокидывание, большой расход бетона и не технологичен 
при изготовлении, что обусловлено формой его плана и соотношением 
граней ребер, приспособленных для работы на вертикальную нагрузку. 
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Целью изобретения является увеличение несущей способности 
на опрокидывание, экономия бетона и повышение технологичности 
изготовления.  

Поставленная цель достигается сборным фундаментом верти-
кальной опоры, показанным на рисунке 1.4.4: фиг. 1 – вертикальная 
опора в фундаменте; фиг. 2 – фундамент, общий вид; фиг. 3 – план; 
фиг. 4 – вариант раскроя трубы на три части; фиг. 5 – фундамент, об-
разованный от раскроя трубы на три части, вид сверху; фиг. 6 – рас-
крой трубы на четыре части; фиг. 7 – фундамент, образованный от 
раскроя трубы на четыре части, вид сверху. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1.4.4 – Сборный  
фундамент вертикальной опоры 

 

фиг. 1 – вертикальная опора в фун-
даменте; фиг. 2 – общий вид фун-
дамента; фиг. 3 – план; фиг. 4 – 
вариант раскроя труби на три час-
ти; фиг. 5 – фундамент от раскроя 
трубы на три части, вид сверху; 
фиг. 6 – раскрой трубы на четыре 
части; фиг. 7 – фундамент от рас-
кроя трубы на четыре части, вид 
сверху: 
1 – ствол; 2 – ребра; 3 – стакан; 4 – 
оголовок  ствола;  5  –  наконечник; 
6 – торцевые грани ребер; 7 – ци-
линдрические боковые поверхности 
ребер. 

 

Сборный фундамент вертикальной опоры выполнен из железо-
бетона и состоит из ствола 1, радиальных ребер 2 и стакана 3 под вер-
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тикальную опору в оголовке 4, а также может включать наконечник 5 
на конце ствола 1. Ребра 2 расположены в плане радиально и под уг-
лом 120○ относительно друг друга. Торцевые грани 6 ребер 2 сопряже-
ны между собой цилиндрическими боковыми поверхностями 7 отри-
цательной кривизны, монотонно сближающимися к торцевым граням. 
Размер хорды в дуги окружности между ребрами 2 равен радиусу r1 
цилиндрической боковой поверхности 7 и в 2—5 раз превышает ради-
ус r оголовка 4. Хорда в образует лобовой фронт сопротивления при 
работе фундамента в грунте и при соотношении указанных парамет-
ров, меньшем 2, лобовой фронт будет не развит и не произойдет суще-
ственного повышения несущей способности на опрокидывание, а при 
соотношении большем 5, для образования боковых поверхностей 7 в 
металлоформах потребуются трубы большого диаметра (например, 
при диаметре оголовка 4, равном 300―400 мм, диаметр труб составит 
1,5―2,0 м). Торцевые грани 6 выполнены прямоугольными, обеспечи-
вающими одинаковое сечение фундамента по высоте в плане, или тра-
пецеидальными, расширяющимися к оголовку 4,  что обеспечивает 
увеличение лобового фронта сопротивления ребер 2 кверху (где грун-
ты обычно более рыхлые). 

Сборный фундамент вертикальной опоры изготавливают в ме-
талоформе, цилиндрические поверхности которой образованы путем 
раскроя стальных труб по их длине (по образующей цилиндра) на три 
дуги в плане и последующей установки последних наружной стороной 
вовнутрь металоформы. 

Фундамент возводят в слабых грунтах забивкой или другим 
способом силового погружения, а в плотных – после предварительного 
бурения или иного способа выемки грунта с последующим тампони-
рованием пазух фундамента легко уплотняющимся грунтом, материа-
лом или тощим цементно-песчаным раствором. 

Фундамент с установленной и омоноличенной в стакане 3 вер-
тикальной опорой, работает следующим образом.  

На опору действует,  преимущественно,  опрокидывающая на-
грузка, которая передается через стакан 3 на ствол 1 и, следовательно, 
на ребра 2. Последние передают нагрузку на грунт, обеспечивая своим 
лобовым фронтом сопротивление и устойчивость опоры. При этом 
благодаря многократному превышению радиуса r1  боковой поверхно-
сти 7 относительно радиуса r оголовка 4 фундамент получает развитый 
фронт лобового сопротивления (равный длине хорды в дуги окружно-
сти между радиально расположенными ребрами 2), а в ребрах моно-
тонное сближение боковых цилиндрических поверхностей 7 к торце-
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вым граням 6 без расхождения их в стороны. Расхождение поверхно-
стей 7 приведет к местному увеличению сечения ребер 2, что возмож-
но при в > r2 ; при в < r1 лобовой фронт будет меньше максимально 
возможного. Это создает эффект «равной прочности» материала ребер 
в любом сечении ствола 1, т. е. с увеличением изгибающего момента в 
ребре 2 к месту защемления его в стволе 1; соответственно увеличива-
ется и сечение ребра 2.  

Монотонное сближение цилиндрических боковых поверхностей 
7 (без дальнейшего увеличения сечения) исключает нерациональное 
увеличение расхода бетона на ребра 2. Цилиндрическая поверхность 
обеспечивает также наименьшую площадь сцепления с бетоном внут-
ренней поверхности металоформы, что облегчает отрыв готового фун-
дамента от нее. Цилиндрическая поверхность также исключает кон-
центрацию напряжений в теле фундамента, что позволяет отдалить 
момент усталости материала и увеличить долговечность конструкции 
при работе на знакопеременные нагрузки, характерные для вертикаль-
ных опор.  

Наконец, цилиндрическая форма боковой поверхности 7 опре-
деляет минимальный расход стали на металоформу в этих участках, а 
также упрощает изготовление металлоформы благодаря использова-
нию стандартных труб большого диаметра. Прямоугольные торцевые 
грани 6 упрощают металоформу и фундамент, а трапецеидальная фор-
ма повышает сопротивление фундамента на опрокидывание при сла-
бых грунтах на уровне оголовка. Наконечник 5 на конце ствола 1 спо-
собствует силовому погружению фундамента в грунт. 

Предложенное решение сборного фундамента вертикальной 
опоры увеличивает несущую способность на опрокидывание, эконо-
мит бетон фундамента и сталь металоформы, повышает технологич-
ность их изготовления и долговечность фундамента. 

 

Формула  изобретения  12 
 

1. СБОРНЫЙ ФУНДАМЕНТ в  виде трехребристого ствола,  
торцевые грани ребер которого сопряжены между собой вогнутыми 
боковыми поверхностями, отличающийся  тем, что ствол снабжен 
цилиндрическим оголовком и выполнен со стаканом под вертикаль-
ную опору, а боковые поверхности выполнены цилиндрическими, мо-
нотонно сближающимися к торцевым граням ребер, при этом хорда 
дуги окружности каждой цилиндрической поверхности равна их ра-
диусу и превышает в 2—5 раз радиус оголовка. 

2. Фундамент по п. 1,  отличающийся  тем, что торцевые гра- 
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ни ребер выполнены прямоугольными. 
3. Фундамент по п. 1, отличающийся  тем, что торцевые гра-

ни ребер выполнены трапецеидальными, расширяющимися к оголовку. 
    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 
 

1. Авт. св. СССР № 89319, М. Кл. Е 02 D 5/54, 1949. 
2. Авт. св. СССР № 1463868, М. Кл. Е 02 D 5/30, 1989 (прототип).  

 

 
Відомо з повсякденного побутового життя, що застарілі труби 

водопроводів у містах і селищах часто протікають, при цьому нерідко 
буває, що згодом та ж сама труба протікає знову і майже у тому ж са-
мому місті, що перед цим протікала, хоча вона вже була залатана або 
частково замінена новою трубою.  

Виявлення причини такого «явища» та спосіб його уникнення 
стає зрозумілим з наступного винаходу. 

 
АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО  

 
Изобретение относится к эксплуатации трубопроводов и может 

использоваться для предупреждения их повторных разрушений от де-
формаций оснований (подушек) траншей в местах устройства приям-
ков, выкапываемых для закрытия стыков в раструбах или сварки по-
вреждений в участках с рыхлыми ґрунтами оснований при бесканаль-
ной прокладке трубопроводов и т. п. 

Наиболее близким к изобретению техническим решением явля-
ется анкерное устройство для закрепления трубопроводов, включаю-
щее силовой пояс с поворотной горизонтальной штангой, к которой 
прикреплены ножи [1].  

Недостаток анкерного устройства – оно не обеспечивает совме-
стной работы трубопровода с неводонасыщенным ґрунтом при его 
осадках, т. е. оно является якорем, противодействующим всплытию 
трубопровода.  

Цель изобретения – повышение надежности закрепления тру-
бопровода в ґрунте.  

Цель достигается предлагаемым ниже решением анкерного уст-
ройства, иллюстрированным рисунком 1.4.5: фиг. 1 – устройство в не-
рабочем положении, поперечное сечение по трубопроводу; фиг. 2 – то 
же, в рабочем положении; фиг. 3 – устройство в рабочем положении, 
продольный вид по трубопроводу.  

Анкерное устройство состоит из ножей 1, закрепленных на кон-
цах поворотной штанги  2.  Штанга подвешена на оси  3,  закрепленной 
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Рисунок 1.4.5 – Анкерное устройство для трубопровода 
 

фиг. 1  –  устройство  в  нерабочем  положении,  поперечное  сечение  по  трубопроводу; 
фиг. 2 – то же, в рабочем положении; фиг. 3 – устройство в рабочем положении, про-
дольный вид по трубопроводу: 
1 – ножи;  2 – поворотная телескопическая штанга;  3 – ось;  4 – трубопровод;  5 – хомут; 
6 – стяжное устройство; 7 – ограничители поворота ножей; 8 – фиксаторы удлинения 
штанги. 
 

снизу трубопровода 4 на хомуте 5. Ось 3 снабжена стяжным устройст-
вом 6. Ножи 1 повернуты вокруг продольной оси поворотной штанги 2 
под углом к горизонтальной плоскости противоположно один другому. 
Поворотная штанга 2 выполнена телескопической с выдвижением но-
жей 1, которые имеют ограничители 7 их поворота вокруг продольной 
оси, и фиксаторы 8 удлинения штанги, расположенные на обеих сто-
ронах штанги. Ограничители 7 выполнены в виде винтовых штифтов, 
а фиксаторы 8 – в виде шпонок, перемещающихся в продольных пазах. 

Анкерное устройство работает следующим образом. 
Для поддержки уложенного в траншею трубопровода 4, полу-

чившего местные просадки основания (от включений рыхлого ґрунта, 
образования полостей при обратной засыпке приямков и т. п.) на него 
надевают хомут 5 с осью 3, ориентированной вертикально вниз. Затем 
к оси 3 подвешивают поворотную штангу 2 вдоль продольной оси тру-
бопровода 4 и прижимают к хомуту 5 стяжным приспособлением 6, 
после чего разворачивают штангу 2 вокруг оси 3 до полного внедрения 
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дисковых ножей 1 в ґрунт боковых стенок траншеи. За счет угла пово-
рота вокруг продольной оси штанги 2 дисковые ножи 1 принудительно 
включают трубопровод 4 в совместную работу с ґрунтом. Для этого 
надо выбирать направление разворота штанги 2 таким, чтобы диско-
вые ножи 1 внедряясь в ґрунт, подминали его под себя. При этом дис-
ковые ножи 1 стремятся поднять штангу 2 на ее концах, благодаря че-
му она берет на себя вес трубопровода 4 и в последующем –  вес со-
держимого продукта трубопровода 4 и грунта обратной засыпки на 
нем.  

Возможное последующие местное оседание ґрунта под трубо-
проводом 4 не повлечет его деформаций и хрупкого разрушения, т. к. 
трубопровод через штангу 2 опирается на дисковые ножи 1, а они – на 
ґрунт ненарушенной структуры по бокам траншеи. При неполном опи-
рании дисковых ножей 1 на ґрунт штангу 2 удлиняют, используя ее 
телескопичность, чем увеличивают площадь опирания их на ґрунт не-
нарушенной структуры и исключают повторную осадку трубопровода 
4 на анкерном устройстве. Фиксаторы 8 противодействуют изменению 
заданной длины штанги 2, а ограничители 7 поворота сохраняют угол 
атаки при внедрении дисковых ножей 1 в ґрунт.  

Анкерное устройство повышает надежность работы трубопро-
вода, предотвращает хрупкое разрушение в местах локальных дефор-
маций основания или из-за наличия полостей под отремонтированным 
трубопроводом, образуемых при обратной засыпке приямков, отрытых 
для ремонта, в которых ґрунт обратной засыпки обычно не уплотняют 
«подштопыванием».  

 

Формула  изобретения  1 3  

 

АНКЕРНОЕ УСТРОЙСТВО для закрепления трубопроводов, 
содержащее силовой пояс с поворотной горизонтальной штангой, к 
концам которой прикреплены ножи, отличающееся  тем, что с це-
лью повышения надежности закрепления трубопровода, силовой пояс 
выполнен в виде обхватывающего трубопровод хомута, штанга раз-
мещена под трубопроводом, причем ножи повернуты относительно 
горизонтальной плоскости, проходящей через ось штанги, в противо-
положные стороны. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся  тем, что ножи прикреп-
лены к штанге с возможностью выдвижения и фиксации.  

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
1. Авт. св. СССР № 491760, М. Кл. Е 02 D 5/80, 1973 (прототип).  
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Список використаних винаходів  
 

До розділу 1.1 
 

1. Авт. св. СССР № 604907, М. Кл. Е 02 D 27/34. Способ возведения фундамента ма-
лоэтажных зданий, сооружений / И.И. Романенко. – Заявл. 03.09.73. – Бюл. № 16, 1978. 

 

2. Авт. св. СССР № 636325, М. Кл. Е 02 D 27/00; 17/00. Искусственное основание зда-
ния, сооружения / И.И. Романенко. – Заявл. 05.12.78. – Бюл. № 45, 1978.  
 

До розділу 1.2 
 

3. Авт. св. СССР № 1087620, М. Кл. Е 02 D 27/00. Ступенчатый фундамент / И.И. Ро-
маненко и Е.В. Башкиров. – Заявл. 22.02.82 – Бюл. № 15, 1984. 
 

4. Авт. св. СССР № 926158, М. Кл. Е 02 D 27/16. Фундамент здания, сооружения / 
И.И. Романенко, Е.В. Башкиров и др. – Заявл. 12.02.80 – Бюл. № 17, 1982. 

5. Авт. св. СССР № 1063941, М. Кл. Е 02 D 27/01. Фундамент под трехшарнирную ра-
му / Е.В. Башкиров, И.И. Романенко, Б.М. Пыхнин и др. – Заявл. 29.06.82. – Бюл. № 48, 
1983. 

 

6. Авт. св. СССР № 1206395, М. Кл. Е 02 D 27/01. Фундамент под распорную конст-
рукцию / И.И. Романенко и М.П. Журавченко. – Заявл. 06.04.84. – Бюл. № 3, 1986. 
 

До розділу 1.3 
 

7. Авт. св. СССР № 947282, М. Кл. Е 02 D 5/44. Наконечник сваи / И.И. Романенко, 
Е.В. Башкиров и др. – Заявл. 25.02.81. – Бюл. № 28, 1982. 
 

8. Авт. св. СССР № 1824489, М. Кл. Е 02 D 5/44. Наконечник сборной сваи / И.И. Ро-
маненко, М.П. Журавченко и др. – Заявл. 06.03.91. – Бюл. №24, 1993. 
 

9. Авт. св. СССР № 1032101, М. Кл. Е 02 D 5/30; 5/44. Свая / И.И. Романенко, Е.В. Ба-
шкиров и др. – Заявл. 25.12.81. – Бюл. № 28, 1983. 
 

10. Авт. св. СССР № 1032103, М. Кл. Е 02 D 5/44. Свая / И.И. Романенко. – Заявл. 
18.02.82. – Бюл. № 28, 1983. 
 

До розділу 1.4 
 

11. Авт. св. СССР № 724638,  М. Кл. Е 02 D 27/44.  Фундамент под оборудование / 
И.И. Романенко. – Заявл. 12.09.78. – Бюл. № 12, 1980. 
 

12. Авт. св.  СССР  № 2026918,  М. Кл. Е 02 D 27/12, 5/30.  Сборный  фундамент  / 
И.И. Романенко и М.П. Журавченко. – Заявл. 29.04.92. – Бюл. № 2, 1995. 
 

13. Авт. св. СССР № 1049620, М. Кл. Е 02 D 5/80. Анкерное устройство / И.И. Рома-
ненко и др. – Заявл. 19.01.82. – Бюл. № 39, 1983.  
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2  АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ 
ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ І ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ 

 

 
2.1  Великопанельні стіни  

 
 

             Тема попереднього 
             ознайомлення:  
             «Стіни цивільних і  
             виробничих будівель» 

 

У цьому розділі вирішуються питання, 
що відносяться до конструкцій стінових 
панелей і великопанельних стін буді-
вель  різного  функціонального або тех- 

нологічного призначення, що застосовуються в різних будівельно-клі-
матичних зонах, побутових або виробничих умовах, вироблюваних з 
різноманітних матеріалів, сприймають різні навантаження і впливи, 
для будівель різного класу капітальності, а також у збірно-розбірних і 
інших будівлях та, зокрема, оснащення для тимчасового складування 
великорозмірних панелей.  

Відомо, що стіни у матеріаломісткості будівлі займають значну 
питому вагу, тому доцільно для їх вироблювання застосовувати місце-
ві матеріали та вироби з них. При цьому важливо зниження рівня кус-
тарного виробництва і забезпечення умов щодо індустріалізації виго-
товлення стін. Для багатьох виробничих і інших (складських, транс-
портних, а також садових будиночків та інших побудов) з експлуата-
ційних міркувань не обов'язково використання дорогих збірних залізо-
бетонних одно- і багатошарових стінових панелей, виготовлюваних за-
водами ЗБК. Розширення місцевого виробництва має окрім зниження 
вартості ще й інші позитивні сторони – загальна доступність, простота 
виготовлення конструкцій і зведення будівель, ремонтопридатність, 
відсутність застосування важкої вантажопідйомної техніки і потреби у 
кваліфікованих робітниках тощо. До таких панелей відносяться стінові 
панелі, вироблювані домобудівними комбінатами (ДБК). 

 
СПОСІБ ВИРОБЛЕННЯ КАРКАСНО-ЩИТОВОЇ 

УТЕПЛЕНОЇ ПАНЕЛІ 
 

Пропоноване технічне рішення відноситься до виготовлення 
стінових панелей з місцевих та привозних матеріалів і зведення з них 
будівель. 

Відомий спосіб виготовлення  трьохшарової  будівельної  плити  
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для побудов, що включає виготовлення дерев'яного каркаса з порож-
нинами, які заповнюють пресованими і проклеєними пластами торфу, 
та прикріплення до каркасу листів клеєної фанери [1].  

Недоліком способу є необхідність виготовляти такі будівельні 
плити з різною товщиною для побудов, які мають відмінний темпера-
турний режим у приміщеннях, а також в разі застосування таких плит 
у різних будівельно-кліматичних районах, оскільки потребуються пли-
ти з різною товщиною утеплювача.  

Відомий також спосіб виготовлення теплоізолюючої стінки, що 
включає кріплення на каркасі з дерев'яної рамки металевих листів з 
утворенням в її середині порожнин, і покриття цих листів оболонками 
з теплоізолюючих матеріалів, переважно, волокнистих [2].  

Недоліком цього способу також є не пристосовуваність конст-
рукції до різних температурних умов в середині і ззовні будівлі, крім 
того, таке рішення не відповідає серійному виробництву. 

Метою пропонованого рішення є забезпечення конструкцією 
стінової панелі можливість масового її виробництва з придатністю для 
різних будівель за теплотехнічними умовами приміщень та у різних 
будівельно-кліматичних районах.  

Мета, що поставлена, досягається універсалізацією конструкції 
збірної стінової панелі шляхом забезпечення її складовими елементами 
з модульними властивостями різнозамінності за теплотехнічними по-
казниками (розрахунковим опором теплопередачі тощо). 

Така стінова панель показана на рисунку 2.1.1: фіг. 1 – стінова 
панель, фасад; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – розріз ІІ-ІІ на фіг. 1; 
фіг. 4 – варіанти підрамників; фіг. 5 – вузол А на фіг. 2. 

Спосіб виготовлення збірної стінової панелі включає виготов-
лення дерев'яного каркаса, що має обв'язку 1 по контуру панелі, шари 
2 ізолюючого матеріалу у виді листів, плівок і т. п., що утворюють 
повітряні прошарки 3. Кожний шар 2 ізолюючого матеріалу поперед-
ньо прикріплений до окремого підрамнику 4, при цьому шари можуть 
мати структурну міцність (листи ДСП, ДВП, гіпсокартону) або бути 
гнучкими (поліетиленова плівка, руберойд). Обв'язку 1 розділяють 
середниками (чи поперечинами) 6 по її горизонталі і вертикалі, утво-
рюючи порожнини 7 однакового розміру. З підрамників 4 разом з ша-
рами 2 ізолюючого матеріалу утворюють модулі 5. Між обв'язкою 1 і 
встановленими модулями 5 укладають ущільнювачі 8 з пружного 
матеріалу. З обох сторін обв'язки 1 кріплять захисні 9 (пластикову «ва-
гонку» поверху толі тощо) та декоративні 10 шари (шпалери поверху 
ДВП і ін.).  Збірна стінова панель, що є великорозмірною каркасно-щи- 
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Рисунок 2.1.1 – Каркасно-щитова утеплена стінова 
панель з різнозамінними модулями 

 

фіг. 1 – стінова панель, фасад; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; 
фіг. 3 – розріз ІІ-ІІ на фіг. 1; фіг. 4 – варіанти 
підрамників; фіг. 5 – вузол А на фіг. 2: 

1 – обв'язка; 2 – шари ізолюючого матеріалу; 3 – 
повітряні прошарки; 4 – підрамник; 5 – теплоізолюючий 
модуль; 6 – середники (поперечини); 7 – порожнини; 8 – 
ущільнювач; 9, 10 – відповідно захисний та декоратив-
ний шари. 

 

товою, працює наступним чином.  
Складають модулі 5 з підрамнику 4 із завданою товщиною рейок 

разом з шарами 2 певної товщини, що визначають потрібні теплотех-
нічні, повітрянепроникні та паронепроникні характеристики згідно з 
властивостями матеріалів. Кількість модулів 5 з певними шарами 2 
ізолюючого матеріалу і повітряними прошарками 3 встановлюють у 
порожнини 7 обв'язці 1 по контуру панелі залежно від температурних 
характеристик приміщень будівлі та будівельно-кліматичного району. 
Ущільнювачі 8 забезпечують герметичність стінової панелі, а захисні 9 
та декоративні 10 шари – відповідні зовнішній та внутрішній вигляд 
панелі у будівлі. Наприклад, для середньої смуги країни потрібно 
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шість модулів 5 з поліетиленової плівки завтовшки 0,002 м у 
підрамниках 4 завтовшки 0,05 м; загальна товщина стінової панелі і 
зовнішніми шарами 9, 10 становить приблизно 0,32 м (за нормами до 
1993 р.).  

Пропонований спосіб забезпечує: можливість масового вироб-
ництва збірних теплоізолюючих стінових панелей для різних будівель 
за теплотехнічними умовами в приміщеннях та у різних будівельно-
кліматичних районах; застосування різних місцевих матеріалів; бага-
тократно скоротити кількість типорозмірів уніфікованих модулів за 
рахунок можливих комбінацій їх у панелі.* 

    
 

*
Заявка СССР № 4268597/33, М. Кл. Е 04С 2/02. Способ изготовления каркасно-

щитовой утепленной панели / И.И. Романенко. – М.: ВНИИГПЭ, 1987 – рос. 
 

Джерела інформації, прийняті до уваги під час експертизи: 
 

1. Пат. СССР № 5622, кл. В 37 в, 6. Трехслойные строительные плиты / В.А. Ан-
дреевский. – Бюл. № 10, 1929. 

2. Пат. СССР № 76182, кл. В 37 а, 4. Теплоизолирующая стена / Ин-цы Ф. Фер-
стер и Р. Краффт. – Бюл. № 12, 1930 (прототип). 
 

Каркасно-щитова панель, що пропонована, призначена для різ-
них температурно-воложистих умов експлуатації будинків всередині і 
ззовні їх. Проте у певних випадках, наприклад, для житлових будівель 
конкретного будівельно-кліматичного району утворені середниками по-
рожнини (що забезпечують жорсткість панелі) можуть бути заповнени-
ми теплотехнічними модулями неповністю, що не використовується.  

 
КАРКАСНО-ЩИТОВА СТІНОВА ПАНЕЛЬ 

 

Відомо рішення шафи-перегородки як меблі, що виконує 
функцію вертикальної огороджувальної конструкції, одночасно засто-
совувана як ємність для схову речей різного призначення [1].  

Однак ця шафа-перегородка не може працювати як зовнішня сті-
на, оскільки не має необхідної несучою здатності, не витримує неспри-
ятливих атмосферних дій (дощу, морозу, вітру тощо).  

Мета технічного рішення, що пропонується, – забезпечення при-
строю властивостями, придатними для зовнішньої стіни малоповер-
хової будівлі, а саме: несучої здатності та атмосферостійкості.  

Поставлена мета досягається тим, що шафу-перегородку вико-
нують як зовнішню каркасно-щитову стінову панель, що ілюстровано 
на рисунку 2.1.2: фіг. 1 – фасад; фіг. 2 – розріз І-І на фіг.1; фіг.3 – 
розріз ІІ-ІІ на фіг. 1, фіг 4 – вузол А на фіг 3.  
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Рисунок 2.1.2 – Каркасно-щитова стінова панель 
 

фіг. 1 – фасад;  фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1;  фіг. 3 – розріз ІІ-ІІ на фіг. 1; фіг. 4 – вузол А 
на фіг 3: 
1 – стійки; 2 – нижня обв'язка; 3 – те саме, верхня; 4 – вертикальний середник; 5 – те 
саме, горизонтальні; 6 – зовнішнє облицювання; 7 – обшивка; 8 – утеплювач; 9 –
дверцята; 10 – пароізоляція; 11 – порожнини; 12 – петлі; 13 – ущільнювач. 
 

Каркасно-щитова стінова панель має дерев'яний каркас, що 
складається зі стійок 1, нижньої 2 і верхньої 3 обв'язок та вертикально-
го 4 і горизонтальних 5 середників, а також зовнішніх шарів, а саме: 
облицювання 6, зовнішньої обшивки 7, утеплювача 8, внутрішньої об-
шивки 9 і пароізоляції 10. Елементи каркаса 1––5 та перелічені шари 
6––10 утворюють у панелі замкнені порожнини 11, що зачиняються 
дверцятами 12, прикріпленими до стійок 1 та середників 4, 5 чи 
обв'язок 2, 3. Пароізоляція 10 може бути виконана у вигляді штампо-
ваних лотків з водонепроникної пластмаси. З внутрішньої сторони об-
шивок 9 по контуру порожнин 11 укладаються ущільнювачі 13. 

Внутрішні порожнини 11, обладнані зсередини лотками 10, і 
внутрішнє облицювання 9, що є дверцятами, утворюють вбудовану у 
стінову панель шафу (шухляди, бар, серванти і т. п. меблі), доцільно 
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використовуючи внутрішні порожнини цієї панелі. Дверцята 9 забез-
печені меблевою фурнітурою (ручками, зачіпками тощо). У зачинено-
му положенні порожнини 11 як повітряні прошарки, виконують 
функцію утеплювача 8 стінової панелі, а лотки – пароізоляції 10. 

Зовнішня каркасно-щитова стінова панель, будучи несучою і 
огороджувальною конструкцією будинку, одночасно стає меблями, що 
сховані.  

Таким чином, застосуванням пропонованої каркасно-щитової 
стінової панелі збільшується корисна площа і об'єм приміщень у будів-
лі без збільшення її площі забудови і будівельного об'єму. Враховуючи 
цей позитивний ефект стійки панелі доцільно виготовляти не квадрат-
ного, а прямокутного перетину, тим паче, що середники забезпечують 
необхідну при цьому їхню стійкість на згинання у площині панелі. При 
такому перерозподілі перетину стійок  не  буде  і  перевитрат деревини 
з-за умови забезпечення несучої здатності панелі.* 

    
 

*
Заявка № 4426193/33, СССР, М. Кл. Е 04 С 2/10. Каркасно-щитовая стеновая 

панель / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1988 – рос. 
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
 

1. Строительство / Гл. ред. Г.А. Караваев. В 3-х томах. Т. 3. – М.: Сов. энцикло-
педия, 1965, с. 473 (прототип).  

 

Пропонований спосіб виготовлення великорозмірних стінових 
каркасно-щитових панелей призначений для зведення дерев'яних 
будівель і побудов. На виробництво стінових панелей для капітальних 
будівель і споруд виробничого призначення, які мають бути зі збірного 
залізобетону та зі штучними або синтетичними утеплювачами цей 
спосіб не поширюється.  

У кризовий для будівництва час (у 90-х роках минулого 
століття), коли порушилися зв'язки між підприємствами, для заводів 
ЗБК настав дефіцит у синтетичних утеплювачах (з пінопласту), засто-
совуваних у збірних стінових панелях, що призначені для тваринниць-
ких будівель. Утеплювач не поставляло підприємство хімічної проми-
словості з іншого міста. Запроектовані плитні полімерні утеплювачі 
замінили «ляльками» з мінераловатних матів, що призводило до пере-
зволоження панелей та перевитрат бетону. Це погіршило властивості 
панелей – панелевози перенавантажувалися при транспортуванні, 
мобільні крани, що застосовувалися раніше, «перекидалися» при 
монтажі будівель, а у великої рогатої худоби (ВРХ) з-за хвороб знижу-
валася продуктивність і збільшувався падіж. 

Винахід, наведений нижче, вирішував дану проблему. 
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СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ 
СТЕНОВОЙ ПАНЕЛИ 

 
Изобретение относится к строительству и может использоваться 

при изготовлении сборных стеновых панелей, преимущественно, для 
отапливаемых производственных зданий с самонесущими или навес-
ными стенами. 

Известен способ вертикального формования пустотных изделий 
из тяжелого бетона, включающий укладку в горизонтально располо-
женную форму бетонной смеси и песка, замкнутыми в бетонной смеси 
полостями, виброуплотнение, термообработку изделия и удаление пес-
ка после распалубки кантованием панели на 90○ [1].  

Недостатком способа является невысокое термическое сопро-
тивление бетонного изделия и, кроме того, удаление песка из полостей 
неполно и затруднительно из-за частичного примоноличивания его к 
бетону на поверхности их контакта между собой. 

Наиболее близким к изобретению является способ изготовления 
многослойной  стеновой  панели  из  тяжелого  бетона,  включающий 
укладку в горизонтально расположенную форму бетонной смеси ниж-
него слоя, среднего слоя, содержащего паро-, влаго-, воздухонепрони-
цаемые элементы изоляции с внутренней гладкой поверхностью и пе-
сок, установку поперечных связей с заанкериванием их концов в ниж-
нем и верхнем слоях, виброуплотнение, термообработку панели и уда-
ление песка после распалубки кантованием панели на 90○ [2].  

Недостатком данного способа также является невысокое терми-
ческое сопротивление бетонного изделия. 

Целью изобретения является повышение термического сопро-
тивления панели.  

Указанная цель достигается предлагаемым способом, описание 
которого приведено ниже, а иллюстрирован на рисунке 2.1.3, где на 
фиг. 1––5 показана последовательность технологических операций.  

В горизонтально уложенную форму 1 последовательно уклады-
вают нижний слой 2 из тяжелой бетонной смеси, средний слой, содер-
жащий слои из склеенных листов рубероида 3, песка 4 и тяжелой бе-
тонной смеси 5, соединяют слои между собой стальными поперечны-
ми связями 6 и укладывают верхний слой 7 из тяжелой бетонной сме-
си, заанкеривающий своей толщиной верхние части поперечных свя-
зей 6.  

Содержимое формы 1 подвергают виброуплотнению, термооб-
работке, после чего производят распалубливание образованной панели  
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Рисунок 2.1.3 – Способ изготовления 

многослойной стеновой панели 
 

фиг. 1―5 показана последовательность технологиче-
ских операций: 
 

1 – форма; 2 – нижний слой из тяжелого бетона; 3 – 
лист рубероида; 4 – слой песка; 5 – средние слои из тя-
желого бетона; 6 – поперечные связи; 7 – верхний слой 
из тяжелого бетона; 8 – воздушные прослойки; 9 – ар-
матура. 

 
и кантование ее на 90○ (в вертикальное по-
ложение) для удаления песка 4 и образова-
ния, тем самым, воздушных прослойков 8. 
Листы рубероида 3 разделяют слои песка 4 и 
слои бетонной смеси (2, 5 и 7). При этом глад-
кой стороной они обращены к слою песка (для 

облегчения его удаления), а посыпкой обращены к слоям бетонной 
смеси (для примоноличивания их к ним). Чередование горизонтальных 
слоев песка 4, рубероида 3 и бетонной смеси 5 производят многократ-
но, что обеспечивает образование в панели нескольких воздушных 
прослойков 8. 

Стеновая панель из тяжелого бетона, изготавливаемая предло-
женным способом, является многослойной, содержащей между слоями 
(2, 5 и 7) воздушные прослойки 8, повышающие термическое сопроти-
вление панели, а также слои рубероида, обеспечивающие паро-, влаго-, 
воздухонепроницаемость. Прочность же и жесткость тонких слоев бе-
тона  среднего  слоя  и  совместная  их  работа с нижним 2 и верхним 7  
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слоями бетона обеспечивают поперечные связи 6.  
Количество воздушных прослойков 8 и их толщина определяет-

ся теплотехническим расчетом. 
Способ изготовления многослойной стеновой панели из тяжело-

го бетона,  рубероида и воздуха позволяет повысить термическое со-
противление панели, а также сопротивление паро-, влаго- и воздухо-
проницаемости. Способ позволяет исключить использование в много-
слойных панелях эффективных (полимерных) утеплителей, что снижа-
ет стоимость и обеспечивает независимость от поставщиков химиче-
ской отрасли. 

 

Формула  изобретения  1  

 

1. СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МНОГОСЛОЙНОЙ СТЕНОВОЙ 
ПАНЕЛИ из тяжелого бетона, включающий укладку в горизонтально 
расположенную форму бетонной смеси нижнего слоя, среднего слоя, 
содержащего паро-, влаго-, воздухонепроницаемые элементы с внут-
ренней гладкой поверхностью и песок, установку поперечных связей с 
заанкериванием их концов в нижнем и верхнем слоях и укладку бе-
тонной смеси верхнего слоя, виброуплотнение, термообработку пане-
ли и удаление песка после распалубки и кантования на 90○, отли -
чающийся  тем, что с целью повышения термического сопротивления 
панели, в качестве паро-, влаго-, воздухонепроницаемых элементов 
укладывают листы рубероида, посыпкой обращенного к бетонной сме-
си, при этом средний слой укладывают с чередованием горизонталь-
ных слоев песка, рубероида и бетонной смеси. 

2. Способ по п. 1, отличающийся  тем, что чередование гори-
зонтальных слоев песка, рубероида и бетонной смеси производят мно-
гократно.  

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 272866, М. Кл. В 28 В 1/00, 1968.  
2. Заявка Японии № 52-28455, М. Кл. В 28 В 1/14, 1977. 
 

Стінові панелі з залізобетону, що пропоновані вище, забезпечу-
ють нормативне функціонування у внутрішньому просторі будівель, 
завдяки необхідним властивостям таких панелей. Мається стала думка, 
що стіни призначені для захисту внутрішнього простору будівлі від не-
сприятливих природних умов. Це, дійсно, так. А якщо природні умови 
тривалий час (зокрема, у літній сезон) є сприятливими? У таких випад-
ках стіни заважають сприйняттю зовнішнього простору. Це стосується 
також виробничих, наприклад, сільськогосподарських будівель, що ос-
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нащені дорогим технологічним обладнанням, яке необхідно ефективно 
використовувати цілорічно. Як вигулювати тварин у літній період і 
одночасно використовувати технологічне обладнання, що є сучасним – 
електрифікованим і механізованим?  

Наступний винахід дає вирішення цього завдання. 
 

СКЛАДЧАТОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ  
 

Изобретение относится к строительству и эксплуатации сель-
скохозяйственных и других производственных зданий (животноводче-
ских, складских и др.), в которых имеется целесообразность убирать и 
вновь устанавливать наружные стеновые ограждения, например, в теп-
лый период года. 

Известны трансформируемые наружные стены, выполненные 
ломаного очертания в плане с прямолинейными участками, имеющие 
спаренные панели, одни из которых установлены с возможностью по-
ворота вокруг вертикальной оси, а другие – поэтажного поворота во-
круг горизонтальной оси [1].  

Недостатком такой стены является невозможность многократ-
ного освобождения фасада здания от стенового ограждения. 

Наиболее близким к изобретению является складчатое стеновое 
ограждение укрытия из шарнирно соединенных пленочных панелей 
стен, снабженных поверху и понизу скользящими опорами (складка-
ми), перемещающимися в направляющих на  каркасе стены [2].  

Недостатком прототипа является использование некапитальных 
и нетиповых элементов и гибкого ограждения. 

Целью изобретения является обеспечение капитальности ограж-
дения путем использования типовых стеновых панелей.  

Цель достигается предложенным ниже техническим решением, 
иллюстрированным на рисунке 2.1.4: фиг. 1 – общий вид здания со 
складчатым стеновым ограждением; фиг. 2 – план стенового огражде-
ния, фрагмент; фиг. 3 – разрез І-І на фиг. 2; фиг. 4––7 – последователь-
ность складывания стеновых панелей стенового ограждения под навес; 
фиг.  8 – шарнирное сочленение; фиг. 9 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 8;  фиг. 10  
–  разрез ІІІ-ІІІ на фиг. 8;  фиг. 11  –  узел А на фиг. 4––7; фиг. 12 – 
карнизный узел Б на фиг. 3; фиг.13 – цокольный узел В на фиг. 3. 

Стена включает каркас 1 и складчатое стеновое ограждение 2, 
выполненные из типовых стеновых панелей 3, сочлененных между 
собой при помощи шарниров 4. Панели 3 вверху и внизу снабжены 
скользящими опорами  5, перемещающимися в направляющих  6,  при- 
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Рисунок 2.1.4 – Складчатое стеновое  
ограждение здания 
(см. продолжение) 

 

фиг. 1 – общий вид; фиг. 2 – план; фиг. 3 – 
разрез І-І на фиг. 2:  
 

1 – каркас; 2 – стеновое ограждение; 3 – 
стеновая панель; 4 – шарнир; 5 – скользя-
щая опора; 6 – направляющие; 7 – место 
складирования панелей; 8 – радиальные 
ответвления; 9 – навес; 10 – лебедка; 11 – 
петля. 
 

 

крепленных к каркасу 1 с возможностью образования складок у мест 7 
складирования панелей 3. Скользящие опоры 5 в каждой складке, об-
разуемой смежными панелями 3, перемещаются по двум направляю-
щим 6 вверху и по двум внизу, расположенным на одном уровне па-
раллельно друг другу. 

У мест 7 складирования панелей 3 каждая пара параллельных 
направляющих 6 имеет радиальные ответвления 8. Скользящие опоры 
5 вверху и внизу каждой складки панелей 3 размещены поочередно на 
одной и на другой направляющей 6 так, что расположение их вверху 
совпадает с проекцией расположения их внизу. 

Стена у мест 7 складирования панелей 3 снабжена навесами 9. 
Места 7 складирования выполнены в виде горизонтальных площадок с  
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Рисунок 2.1.4 – Схемы трансформации 

                  стенового ограждения 
(продолжение) 

фиг. 4―7 – последовательность складыва-
ния стеновых панелей под навес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 2.1.4 – Основные детали 

стенового ограждения 
(продолжение) 

фиг. 8 – шарнирное сочленение; фиг. 9 –
разрез І-І на фиг. 8; фиг. 10 – разрез ІІ-ІІ на 
фиг. 8; фиг. 11 – узел А на фиг. 4―7 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.1.4 – Узлы сопряжений стенового ограждения с каркасом  
(продолжение) 

 

фиг. 12 – узел Б, карнизный; фиг. 13 – узел В, цокольный. 
 
твердым покрытием. Ограждение 2 крепится к лебедке 10, для чего 
шарниры 4 снабжены петлями 11 вдоль стены. При этом панели 3 пе-
ремещаются благодаря скользящим опорам 5 по парным параллельным 
направляющим 6, прикрепленным к каркасу 1. Ограждение 2 образует 
первую складку в шве между панелями 3 в связи с тем, что скользящие 
опоры 5 размещены поочередно на одной и на другой направляющей 
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6. Одна скользящая опора 5 (наружная) перемещает панель 3 по ради-
альному ответвлению 8, а другая (внутренняя) – продолжает переме-
щать панель 3 по направляющей 6 прямо. Далее трос крепят через 
складку к следующим петлям 11 и подтягивают следующие панели 3 и 
т. д., пока ограждение 2 не будет сложено под навесом 9.  

Закрывание ограждения 2 производят в обратной последова-
тельности, используя противоположно установленную лебедку 10. При 
открывании и закрывании стенового ограждения необходимо следить, 
чтобы скользящие опоры 5 своевременно переходили с прямолиней-
ных участков направляющих 6 на радиальные или проходили мимо их 
соответственно своему очередному положению на направляющих 6.  

Складчатое стеновое ограждение обеспечивает капитальность 
стен за счет использования типовых стеновых панелей; появляется 
возможность использования стационарного технологического обору-
дования для привязного содержания КРС «на свежем воздухе», что 
повышает их продуктивность и отпадает необходимость в выгуле на 
пастбищах.  

В изобретении применены типовые стеновые панели, с боковых 
торцов которых необходимо предусмотреть закладные детали под эле-
менты шарнирных соединений для крепления их между собой сваркой. 
Данным техническим решением реализуется номинальная  разно -
заменяемость  (не формальная), поскольку требуется заводская до-
работка стандартных изделий.  
 

Формула  изобретения  2  

 

СКЛАДЧАТОЕ СТЕНОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ из шарнирно со-
единенных стеновых панелей, снабженных поверху и понизу скользя-
щими опорами, перемещающимися в направляющих, прикрепленных к 
каркасу стены, отличающееся  тем, что с целью увеличения капи-
тальности ограждения путем использования типовых стеновых пане-
лей, направляющие скользящих опор поверху и понизу выполнены из 
парных параллельных элементов, каждая пара которых имеет радиаль-
ное ответвление у места складирования стеновых панелей, причем 
скользящие опоры вверху и внизу каждой складки стеновых панелей в 
плане размещены поочередно на одном и другом элементах направ-
ляющих, а расположение их вверху совпадает с проекцией расположе-
ния их внизу.  

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 327312, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1970.  
2. Пат. США № 3629982, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1971 (прототип). 
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БУДІВЛЯ 
 

Недоліками складчастого стінового огородження за наведеним 
винаходом [1] є те, що для складання стінових панелей необхідне ви-
готовлення майданчиків з твердим покриттям і навісами, обладнаними 
складною системою напрямних (рейок), а також по дві лебідки з 
кожної поздовжньої сторони будівлі. Це збільшує площу забудови, а 
також здорожує будівництво та ускладнює експлуатацію будівлі.  

Мета пропонованого технічного рішення – зниження вартості і 
спрощення експлуатації будівлі.  

Поставлена мета досягається шляхом зміни конструкції для 
убирання поздовжніх великопанельних стін (на літній сезон) і уста-
новку їх до попереднього стану (на зимовий сезон), що ілюструється 
на рисунку 2.1.5: фіг. 1 – показаний фрагмент будівлі з поздовжньою 
стіною у «закритому» стані, фрагмент; фіг. 2 – те саме, у «відкритому» 
стані; фіг. 3 – вузол А на фіг. 1; фіг. 4 – вузол Б на фіг. 2; фіг. 5 – вузол 
В на фіг. 2.  

 

    
 

 
 

Рисунок 2.1.5 – Будівля  
(з поздовжніми стінами, що трансформуються) 

 

фіг. 1 – будівля з поздовжньою стіною в «закритому» стані, фрагмент; фіг. 2 – те саме, у 
«відкритому» стані; фіг. 3 – вузол А на фіг. 1; фіг. 4 – вузол Б на фіг. 2; фіг. 5 – вузол В 
на фіг. 2:  
1 – каркас будівлі; 2 – стінові панелі; 3 – карнизний блок; 4 – фундаментна балка; 5 – 
шарнір стінової панелі; 6 – те саме, стійки; 7 – стійка; 8 – фундамент під стійку; 9 – 
пружні прокладки. 
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Будівля виробничого призначення включає каркас 1, стінові па-
нелі 2, карнизні блоки 3 і фундаментні балки 4. Карнизні блоки 3 жор-
стко прикріплені до каркаса 1, а стінові панелі 2 прикріплені на шарні-
рах 5 до карнизних блоків 3 з можливістю підйому стінової панелі 2 
назовні. Внизу кожної стінової панелі 2 на середині її ширини на шар-
нірі 6 прикріплена стійка 7 з можливістю повороту від стінової панелі 
2. На відстані від будівлі, що дорівнює висоті стіновий панелі 2, на-
впроти стійок 7 встановлені типові фундаменти 8 склянкового типу з 
кроком рівним кроку прикріплених до стінових панелей 2 стійок 7, 
тобто рівним номінальному розміру ширини стінової панелі 2. 

Будівля поздовжніми великопанельними стінами, що трансфор-
муються, при сезонній експлуатації працює таким чином.  

У літній сезон при відсутності потреби в стінах кожну стінову 
панель 2 за допомогою автокрана піднімають захватом за її нижню 
частину (де мають бути петлі), при цьому стінова панель 2 разом зі 
стійкою 7 (що звільняється від кріплення) повертається в шарнірі 5. 
Підйом виробляють до тих пір, поки стійка 7, повертаючись в шарнірі 
6, отримає вертикальне положення з можливістю установки її в 
склянці фундаменту 8, в якій її закріплюють, наприклад, заклинюван-
ням. Таким чином по черзі піднімають всі стінові панелі 2 із закріп-
ленням кожної її стійки 7 в склянках відповідних фундаментів 8.  

Перед настанням зимового сезону кожна стійка 7 звільняється 
від заклинювання і підйомом стінової панелі 2 за петлі в її нижній 
частині виймають стійку 7 зі склянки фундаменту 8. При цьому стійку 
7 відтягують за допомогою мотузки (достатньої довжини, щоб не пе-
ребувати під вантажем) всередину будівлі. Стінова панель 2 встанов-
люється на фундаментну балку 4, а стійку 7, повертаючи в шарнірі 6, 
притискають до стіновий панелі 2 і кріплять до неї. Таким чином вста-
новлюють всі стінові панелі 2 в «закрите» становище.  

Для герметизації швів між стіновими панелями 2, карнизними 
блоками 3 і фундаментними балками 4 передбачені пружні ущільню-
вачі 9. 

Пропоноване технічне рішення забезпечує зниження вартості і 
спрощення експлуатації будівлі. У даному рішенні теж застосовані 
типові панелі, в яких також необхідно передбачити закладні деталі під 
елементи шарнірних з'єднань для кріплення їх між собою зварюван-
ням, але їх розташування має бути зверху.*  

    
 

*Заявка СССР № 2782115, М. Кл. Е 04 Н 5/08. Здание / И.И. Романенко. – М.: 
ВНИИГПЭ, 1979. – рос. 



 82

Для тимчасових будівель, що неодноразово застосовують 
стінові панелі шляхом їх розбирання і складання, можуть зніматися з 
металевих каркасів та знов начіплятися на них у такому чи іншому 
складі. Такі збірно-розбірні будівлі мають різне призначення: для по-
бутових потреб робочих, роботи машин і механізмів, збереження 
матеріалів і різних виробів і т. ін.; можуть бути опалювальними, «хо-
лодними», з надлишковим виділенням тепла від устаткування тощо. 
Для забезпечення різноманіття тимчасових будівель потрібні відповід-
ні різні стінові панелі, що призводить до утворення великої їх номенк-
латури.  

Тобто настає проблема щодо скорочення великої номенклатури 
стінових панелей для збірно-розбірних будівель різноманітного функ-
ціонально-технологічного призначення із одночасним задоволенням 
різних вимог, відповідних умовам експлуатації будівель.  

 
ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 
 

Изобретение относится к строительству сборно-разборных зда-
ний и сооружений, и предназначено для использования в отраслях на-
родного хозяйства, строящих комплексы временных зданий. 

Известна строительная панель, состоящая из металлических 
обшивок и изолирующего материала, полученного вспениванием и 
расположенного между ними [1].  

Недостатком этой панели является то, что она не позволяет из-
менять строительные свойства при эксплуатации, поскольку утепли-
тель и обшивка выполнены технологически неотделимыми друг от 
друга. 

Наиболее близкой к изобретению является панель ограждения, 
включающая каркас, наружную и внутреннюю обшивки, прикреплен-
ные к каркасу, и помещенный в полость панели утеплитель. Элементы 
панели выполнены штучными и соединены в цельную панель при за-
водской сборке [2].  

Однако такая панель ограждения также имеет неизменяемые 
строительные свойства.  

Цель изобретения – изменение строительных свойств панели 
при эксплуатации.  

Поставленная цель достигается изменением количества и соста-
ва обшивок, что показано на рисунке 2.1.6 (с продолжением): фиг. 1 – 
фронтальный вид; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1;  фиг. 3 – разрез  ІІ-ІІ  на 
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фиг. 1; фиг. 4, 5, 6 – узел А на фиг. 3 (варианты комбинаций ограж-
дающий элементов). 

Панель ограждения состоит из каркаса 1, обшивок в виде ограж-
дающих элементов 2––4 и разъемных крепежных деталей 5. Каркас 1 
снабжен рядами отверстий 6, расположенных с шагом, кратным гео-
метрическому модулю. Ограждающие элементы 2––4 снабжены про-
ушинами 7 с отверстием 8 в каждой, размещенными также с шагом 
кратным такому же модулю. Отверстия 8 проушин 7 при этом совпа-
дают с отверстиями 6 каркаса 1.  

  
 

 

крепить один или несколько ограждающих элементов 2––4, закрывая 
всю плоскость каркаса. Ограждающие элементы могут иметь различ-
ное выполнение. Ограждающий элемент 2 состоят из наружных и 
внутренних обшивок 9, утеплителя 10, изолирующего слоя 11 и соеди-
нительных брусков 12. Ограждающий элемент 3 представляет собой 
теплоизоляционную плиту 13, например, пенобетонную. 

Ограждающий элемент 4 состоит из древесно-стружечной пли-
ты 14 и защитного слоя 15, например, огнезащитного из листовой ста-
ли. Панель ограждения монтируют из каркаса 1 и ограждающих эле-
ментов 2, 3 или 4, прикрепляемых посредством проушин 7 к каркасу 1 
с одной или с обеих сторон через совпадающие  в них отверстия 6  и  8 

Рисунок 2.1.6 – Панель  
ограждения 

сборно-разборных зданий и 
сооружений 

 

фиг. 1 – фронтальный вид; фиг. 2 –
разрез І-І на фиг. 1;  фиг. 3 – раз-
рез ІІ-ІІ на фиг. 1; фиг. 4, 5, 6 –
узел А сопряжений элементов 
ограждений (варианты комбина-
ций): 
 

1 – каркас;  2, 3, 4  –  ограждающие 
элементы;  5  –  разъемные  детали; 
6 – отверстия; 7 –  проушины;  8  – 
отверстия проушин;  9  – обшивки; 
10 – утеплитель;  11  –  изоляцион-
ный  слой;  12   –   соединительные 
бруски;  13  –  пенобетонная плита; 
14  –  древесностружечная   плита; 
15 – защитный слой. 
 

Ограждающие элемен-
ты 2––4 имеют размеры, 
кратные размерам каркаса 
1, т. е. на  каркасе  1  можно 
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          Рисунок 2.1.6 – Панель ограждения  
      сборно-разборных зданий и сооружений 
                  (продолжение) 
 

при помощи разъемных крепежных деталей 5. При изменении экс-
плуатационных требований к ограждению, разбирают разъемные кре-
пежные детали 5, снимают ограждающие элементы 2, 3 или 4, подби-
рают другие необходимые элементы 2, 3 или 4, накладывают их с од-
ной и/или с обеих сторон каркаса 1 и присоединяют к нему посредст-
вом проушин 7 и разъемных крепежных деталей 5. При этом продоль-
ный размер каркаса 1 может изменяться.  

Таким образом, путем подбора количества и состава ограждаю-
щих элементов панели ограждения, а также изменением размеров кар-
каса изменяют строительные свойства панели ограждения. Такая па-
нель может быть использована для устройства стен и покрытий (пере-
крытий) зданий, сооружений.  

В данной панели для сборно-разборных зданий реализовано 
свойство штучных изделий заводского производства, изготавливаемых 
на основе стандарта «Модульная координация размеров в строительст-
ве», называемое внутренней  разнозаменяемостью  (см. разд. 3.3 
«Збірно-розбірні будівлі»). 

 

Формула  изобретения  3  

 

ПАНЕЛЬ ОГРАЖДЕНИЯ СБОРНО-РАЗБОРНЫХ ЗДАНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ, включающая каркас и прикрепленные к нему наруж-
ные и внутренние обшивки, отличающаяся  тем, что с целью изме-
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нения строительных свойств панели при эксплуатации за счет заме-
няемости состава и количества обшивок, последние выполнены в виде 
ограждающих элементов, снабженных проушинами с отверстием в каж-
дой, а каркас выполнен с отверстиями, совпадающими с отверстиями 
проушин ограждающих элементов, и снабжен разъемными петлями 
для крепления к нему ограждающих элементов с одной или с обеих 
сторон, причем размеры ограждающих элементов кратны размерам 
каркаса.  

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Заявка Великобритании № 1267807, М. Кл. Е 04 С 2/00, 1969.  
2. Авт. св. СССР № 634006, М. Кл. Е 04 С 2/26, 1976. (прототип). 

 
Великорозмірні стінові панелі, попередньо виготовлені на заво-

дах ЗБК, потребують транспортування до місця будівництва на мон-
тажний майданчик, де (якщо не ведеться монтаж будівлі «з коліс») во-
ни потребують тимчасового складування.  

Мається склад-піраміда для тимчасового зберігання стінових па-
нелей, що містить основу з попарно встановленими з двох сторін по-
хилими підкосами, з'єднаними вгорі горизонтальною зв'язкою і опор-
ними підп'ятниками – внизу (рис. 2.1.7).  

 

 

             Рисунок 2.1.7. – Типовий  
                   склад-піраміда 
               для стінових панелей 
 

1 – основа; 2 – підкоси; 3 – горизонтальний 
зв'язок; 4 – підп'ятник; 5 – балка-лижа; 6 –
сходи 
 
          Така склад-піраміда незручна 
для одночасного транспортування і 
монтажу, а  також  вельми  метало- 

містка, оскільки виконана цілковитою як жорстка самостійка і стаціо-
нарна металева конструкція; вага такої склад-піраміди, що є типовою, 
становить 0,38 т. 

 

ПИРАМИДА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ 

 

Изобретение относится к монтажу и может быть использовано 
для временного складирования и хранения стеновых панелей на мон-
тажной площадке. 

Целью изобретения является повышение  удобства  в  эксплуата- 
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ции за счет упрощения транспортировки и монтажа и снижение метал-
лоемкости.  

На рисунке 2.1.8 показано устройство пирамиды для временного 
складирования стеновых панелей, обеспечивающее достижение по-
ставленной цели: фиг. 1 – общий вид пирамиды со стеновыми панеля-
ми, аксонометрия; фиг. 2 – то же, поперечный разрез;  фиг. 3 – фронта- 

 

льный вид без панелей; 
фиг. 4 – то же, вид сверху; 
фиг. 5 – пирамида в транс-
портном положении, вид  
сбоку. 
 
    Рисунок 2.1.8 – Пирамида  
для временного складирования 

строительных панелей 
 

фиг. 1 – общий вид со стеновы-
ми панелями;  фиг.  2 – то же, 
разрез; фиг. 3 – фронтальный 
вид без панелей; фиг. 4 –  то же, 
вид сверху; фиг. 5 – в тран-
спортном положении: 
 

1 – основание в виде тяги; 2 – 
жесткие подкосы; 3 – гибкие 
подкосы; 4 – ступенчатые под-
пятники; 5 – горизонтальная 
связь в виде Г-образной балки; 
6 – зубчатый сектор; 7 – руко-
ятка; 8 – фиксатор; 9 –  стеновая 
панель;  10  –  лапа;  11  –  тяга; 
12 – наконечник. 

 

 

       Пирамида для вре-
менного складирования 
строительных панелей со-
держит гибкое основание 
1, выполненное в виде 
тяги, например, из троса, 
жесткие металлические 
подкосы 2, установленные 
с одной стороны основа-
ния 1, и гибкие подкосы 3, 
также выполненные в виде 
гибкой тяги из троса и 
установленные с другой 
стороны  основания 1.  Пи- 
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рамида имеет опорные ступенчатые подпятники 4. В верхней части 
пирамиды смонтирована горизонтальная связь, выполненная в виде                  
Г-образной балки 5, являющейся захватом. Балка 5 установлена шар-
нирно на жестких подкосах 2 с возможностью поворота в вертикаль-
ной плоскости. В верхней части этих же подкосов 2 шарнирно уста-
новлен зубчатый сектор 6 с рукояткой 7, взаимодействующей с фикса-
тором 8 типа гребенки. Сектор 6 с рукояткой 7 и фиксатором 8 служат 
в качестве фиксирующего приспособления балки 5, предназначенного 
для защемления первой стеновой панели 9, устанавливаемой на гибкие 
подкосы 3. Пирамида имеет второй блокирующий фиксатор, являю-
щийся противосъемным приспособлением, который содержит утапли-
ваемую внутрь подпятника 4 от панели 9 со стороны жестких подкосов 
2 лапу 10, связанную через двухплечный рычаг (не показан) с тягой 11, 
имеющей наконечник 12, входящий в пространство между зубцами 
сектора 6. 

Установку и монтаж пирамиды, а также ее эксплуатацию осуще-
ствляют следующим образом.  

Раздвигают в стороны все четыре подпятника 4 переносной пи-
рамиды  для  временного  складирования на величину свободного хода 
основания 1 (для образования угла наклона подкосов 2 и 3). При мон-
таже первой панели 9 удержание подкосов 2 и 3 в вертикальном поло-
жении монтажник производит за счет оттяжки жестких подкосов 2 в 
противоположную сторону от первой монтируемой панели 9. При по-
мощи крана панель 9 устанавливают на ступенчатые подпятники 4 со 
стороны гибких подкосов 3, а верхний торец панели 9 заводят в                   
Г-образную балку 5, которая защемляет наружное ребро внешней 
плоскости панели 9 сверху. Фиксатором 8 стопорят балку 5 к жестко-
му подкосу 2. Такое положение первой панели 9 обеспечивает жест-
кую связь с жестким подкосом 2, т. е. исключается взаимная подвижка. 
Затем устанавливают панель на стороне жестких подкосов 2, на под-
пятник 4. Со стороны подкоса 2 имеется противосъемное приспособ-
ление, которое от веса панели дополнительно фиксирует или стопорит 
балку 5, чтобы в дальнейшем не нарушить очередность демонтажа или 
съема панелей с пирамиды. Третью и дальнейшие панели располагают 
равномерно на каждый подкос.  

Разгрузку пирамиды производят в обратной последовательно-
сти, причем Г-образная балка 5, фиксатор 8 и противосъемное приспо-
собление предотвращают снятие первой панели со стороны гибких 
подкосов 3 до полного демонтажа панелей.  

Пирамида  удобна  в монтаже  и  компактна  в  транспортировке. 
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Наличие гибких основания и подкосов позволяет делать узлы, не пре-
вышающие 25 кг. Наличие второго фиксатора, выполняющего функ-
цию противосъемного приспособления, повышает надежность (техни-
ку безопасности) эксплуатации сборно-разборной пирамиды.  

 

Формула  изобрет ения  4  

 
ПИРАМИДА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО СКЛАДИРОВАНИЯ СТРО-

ИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ, содержащая основание с попарно установ-
ленными с двух сторон наклонными покосами, соединенными верхней 
горизонтальной связью, и опорные подпятники, отличающаяся  тем, 
что с целью повышения удобства ее эксплуатации за счет упрощения 
транспортировки и монтажа и снижения металлоемкости, основание 
пирамиды и подкосы с одной из ее стороны выполнены в виде гибких 
тяг, а верхняя горизонтальная связь, установленная на подкосах шар-
нирно с возможностью поворота в вертикальной плоскости, выполнена 
в виде Г-образной балки и снабжена фиксаторами ее положения. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

Склад-пирамида для хранения стеновых панелей. Альбом оснастки и приспо-
соблений. Шифр 74-1-52, разд. ІV. – Киев: Оргмежколхозстрой, 1975 (прототип). 

 
 
2.2  Торцеві стіни  
       (виробничих і громадських будівель)  
 
 

Тема попереднього 
ознайомлення: «Стіни  
промислових будівель»  
   

Сполучення торцевих стін з основними 
колонами каркасу є складнішими з-за 
сполучення поздовжніх панелей з осно-
вними  колонами  і  торцевих панелей  з  

фахверковими  стійками. Однак такі рішення у одноповерхових про-
мислових будівлях каркасно-панельного типу прийняті за типові.  

Що спричиняє відмінність конструктивного кріплення поздовж-
ніх і торцевих панелей до колон у рогах будівлі від кріплення таких же 
панелей до колон вздовж стін? У цьому питанні полягає сутність, так 
званої в архітектурі, «проблеми  торця». Виявлення причин цієї 
відмінності є основою для розв'язання даної проблеми. 

Поширеним конструктивним рішенням великопанельних торце-
вих стін є фахверкові стіни (при прольоті колон каркаса більше 6-ти м 
з 6-ти метровими панелями або більше 12 м з 12-ти метровими пане-
лями).  Тобто фахверкові стіни  мають  проміжні  (фахверкові) колони,  
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які жорстко кріпляться у фундаментах (рис. 2.2.1).  

 
 

Рисунок 2.2.1 – Типове рішення торцевої фахверкової стіни  
зі збірних стінових панелей 

 

фіг. 1 – фасад; фіг. 2 – план; фіг. 3 – розріз І-І:  
 

1 – збірна залізобетонна колона основного каркаса; 2 – прольотна конструкція покриття; 
3 – підкранові балки; 4 – збірні залізобетонні фахверкові колони; 5 – стінові панелі; 6 – 
металева фахверкова стійка (вкладиш); 7 – вітрова зв'язка; 8 – надставка на оголовку 
фахверкової колони; 9 – насадка на надставці; 10 – пружна зв'язка; 11 – збірні залізо-
бетонні плити покриття; 12 – огороджувальні шари покрівлі. 
 

Оголовки фахверкових колон спочатку були вільними від кріп-
лення до покриття, оскільки фахверкові колони призначені для утри-
мання панелей у торці будівлі та сприйняття вітрового тиску. Зараз 
оголовки фахверкових (торцевих) колон кріплять до жорсткого диску 
покриття пружним зв'язком з металевої смужки (тобто шарнірно), за-
вдяки чому зменшується розрахункова висота торцевих колон і, відпо-
відно, зменшується їх поперечний переріз і вага та згинальний момент 
у фундаменті і його площа підошви та вага. 

У типових рішеннях торцевих стін характерною особливістю є 
різні варіанти конструктивного рішення фронтону (з-за похилого по-
криття) та рогове сполучення стінових панелей поздовжніх і торцевих 
стін з основною колоною каркаса будівлі. Для вирішення проблеми, 
що поставлена, суттєвим є розгляд типових рішень рогового сполу-
чення (рис. 2.2.2). 

Роги стін опалювальних промислових будівель виконують шля-
хом застосування добірного елемента – рогового блоку, вироблювано-
го з легких бетонів. Його розміри відповідають товщині і кратне висоті 
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стінових панелей, і можуть бути різними залежно від розмірів самих 
панелей та додатково від розмірів прийнятої прив'язки основних колон 
до координаційної вісі (рис. 2.2.2, фіг.1, 2).  

 

 
 
Рисунок 2.2.2 – Варіанти рогових сполучень  
                    стін промислових будівель 
 

фіг. 1 – в опалювальних будівлях з прив'язкою 
«0» основних колон до координаційних осей; фіг.  
2 – те саме, «250»; фіг. 3 – у неопалювальних 
будівлях з прив'язкою «0»: 
1 – основна колона; 2 – фахверкова стійка-
вкладиш; 3 – стінова панель; 4 – роговий блок;        
5 – добірна рогова панель; 6 – «холодна» стінова 
панель; 7 – деталі кріплення панелей до колони. 

 

 

 
Це спричиняє певну номенклатуру рогових блоків, що є трудо-

містким. Натомість можна ріг будівлі закрити цегельною кладкою чи 
монолітним бетоном, але перше – не індустріально, а друге, крім того, 
потребує ковзної опалубки і пов'язане із застосуванням «мокрим» 
технологічного процесу.  

Більш відповідним індустріальному будівництву є закриття рогу 
будівлі торцевою (чи поздовжньою) стіновою панеллю, що має більшу 
за крок між координаційними осями довжину. Це позбавляє ріг від до-
бірного елемента, але збільшує номенклатуру панелей за їх типороз-
мірами. Тому таке рішення застосовується лише для неопалювальних 
будівель (рис. 2.2.2, фіг.3). 

Найбільші незручності виникають з-за необхідності зсуву 
крайніх основних колон вздовж будівлі від координаційних осей на 
500 мм, що спричинене необхідністю конструктивного виконання 
фронтону торцевої стіни (див. рис. 2.2.1, фіг.3). Щоб прикріпити 
торцеві стінові панелі до основної колони на усю її висоту, між цією 
колоною і панелями вставляють проміжні елементи – металеву стійку-
вкладиш, яку кріплять зварюванням до колони, та металеву надставку, 
яку кріплять так саме до стійки-вкладишу,  а вже до стійки-вкладишу з  
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надставкою кріплять зварюванням торцеві стінові панелі.  
Таким чином, суттєвою особливістю торцевих стін є обов'язко-

ве дотримування винятку з правил модульної координації, який поля-
гає у тому, що треба виконувати зсув крайніх координаційних осей в 
кроках на 500 мм. Такий виняток дозволяє зводити торцеві стіни; але 
це спричиняє певні ускладнення, яких немає для зведення поздовжніх 
стін; ці ускладнення наступні: 

• планувальні  – порушується чітка координаційна сітка основ-
них колон у чотирьох рогах будівлі та ще у місцях деформаційних 
швів; зменшується корисна площа у рогах; 

• конструктивні  – змінюється взаємне розташування несучих 
і огороджувальних елементів будівлі у її рогах (з'являються додаткові 
рогові блоки та приставні фахверкові стійки-вкладиші); основні крайні 
колони отримують додаткову марку з-за розташування в них заклад-
них деталей; усі фахверкові колони дорощують металевими надстав-
ками з насадками; ускладнюються місця зварювання елементів і 
збільшується їх кількість;  

• функціональні  – змінюються умови статичної роботи тор-
цевих стін, що потребує певних конструктивних заходів для витриму-
вання вітрового тиску (встановлювання вітрових зв'язків), тощо; 

• економічні  – здорожується зведення будівель з-за додатко-
вих металевих елементів, місць зварювання і ін.;  

• архітектурні  – торцеві стіни мають інший вигляд, утворю-
ють фронтони великої площі, мають більшу висоту відносно поздовж-
ніх стін (при зовнішньому водовідведенні); 

 
 

 
 

Рисунок 2.2.3 – Піонерне рішення «проблеми торця»  
(авт. св. СРСР № 983237, Л.Я. Бондарь, 1982) 

 

фіг. 1 – ріг промислової будівлі, план; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1: 
 

1 – основна крайня колона з консоллю; 2 – фахверкова колона; 3 – кроквяна 
конструкція; 4 – стінові панелі; 5 – покриття. 
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• організаційно -технологічн і  – потребуються додаткові 
матеріали, конструкції, елементи і деталі; збільшується кількість мон-
тажних одиниць; ускладнюються способи кріплення; виникають нові 
операції та їх послідовність. 

Наведений перелік ускладнень, що виникають, виходить з особ-
ливостей торцевих стін (у порівнянні з поздовжніми стінами) і станов-
лять технічну сутність класичної архітектурної «проблеми торця».  

Першим зрушенням щодо розв'язання «проблеми торця» є 
технічне рішення, показане вище на рисунку 2.2.3. 

Нижче наведені винаходи, що продовжують поступово вирішу-
вати дану «проблему торця».  
 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ 
 
Изобретение относится к строительству каркасно-панельных 

промышленных зданий и может использоваться для устройства торце-
вых фахверковых стен [1]. 

Наиболее близким конструктивным решением является торце-
вая стена одноэтажного промышленного здания, включающая основ-
ные крайние колонны каркаса и фахверковые колонны между ними, 
установленные по оси (без смещения на 500 мм внутрь здания), стро-
пильную конструкцию и покрытие, поддерживающие фахверковые 
колонны, причем основные крайние колонны выполнены с консолью, 
на которую опирается стропильная конструкция, смещенная от оси 
внутрь здания на 500 мм [2, см. рис. 2.2.3].  

Такое предложение упрощает типовое решение торцевой стены, 
поскольку исключает фахверковую стойку-вкладыш в угловых колон-
нах; это – конструктивно решение нарушает типовое, ставшее «кано-
ническим». 

Однако данное решение имеет ряд недостатков, заключающихся 
в следующем: на оголовке такой колонны на высоте стропильной кон-
струкции сохраняются надставка с насадкой для завершения торцевой 
стены;  предложенная основная крайняя колонна имеет нетиповую 
форму – с консолью вдоль продольной стены, что увеличивает но-
менклатуру строительных конструкций в одном здании; такая колонна, 
работая на сжатие с изгибом от стропильной конструкции совместно с 
покрытием, будет тем более нецелесообразной, чем выше сама колон-
на и чем больше пролет стропильной конструкции из-за увеличиваю-
щегося ее продольного изгиба от увеличивающейся нагрузки на такую 
консоль. 
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Цель изобретения – упрощение конструкции и монтажа торце-
вых стен.  

Поставленная цель достигается предложенным ниже техниче-
ским решением торцевой стены, показанным на рисунке 2.2.4: фиг. 1 – 
разрез І-І на фиг 3, фрагмент; фиг. 2 – фасад; фиг. 3 – план, фрагмент; 
фиг. 4 – узел А на фиг. 3; фиг. 5 – вид по стрелке Б на фиг. 4. 

 

 

 
Рисунок 2.2.4 – Торцевая стена промышленного здания 

 

фиг. 1 – разрез І-І на фиг 3, фрагмент; фиг. 2 – фасад; фиг. 3 – план, фрагмент; фиг. 4 – 
узел А на фиг. 3; фиг. 5 – вид по стрелке Б на фиг. 4: 
 

1 – основные колонны каркаса; 2 – стойки фахверка; 3 – стеновые панели, расположен-
ные горизонтально; 4 – стропильная конструкция; 5 – плиты покрытия; 6 – стеновые 
панели, расположенные вертикально; 7 – детали крепления. 
 

Торцевая стена промышленного здания включает крайние угло-
вые колонны 1 (и крайние средние по буквенным осям в  многопро-
летных зданиях),  фахверковые стойки 2,  расположенные между ко-
лон-нами 1, и горизонтально расположенные стеновые панели 3. Боко-
вые крайние грани колонн 1 и наружные грани фахверковых стоек 2 
совмещены с цифровой осью. На высоте стропильной конструкции 4 и 
плит покрытия 5 стеновые панели 6 расположены вертикально и при-
креплены в верхней своей части к плитам 5 покрытия при помощи де-
талей 7 крепления. Стеновые панели 6 в шаге между колоннами 1 и 
стойками 2 оперты и прикреплены внизу к верхнему ряду горизон-



 94

тально расположенных стеновых панелей 3, для чего она должна быть 
перемычечного типа (а не рядовой), т. е. с усиленным армированием. 
Торцы плит 5 в связи с модульной координацией размеров конструк-
ций совмещены с цифровой осью, т. е. лежат в одной плоскости с на-
ружными боковыми гранями колонн 1 и стоек 2. В связи с меньшей 
толщиной стропильной конструкции 4 относительно толщины колонн 
1 между стеновыми панелями 6 и конструкцией 4 имеется зазор. 

Торцевая стена работает следующим образом. 
Стеновые панели 3 (горизонтальные) воспринимают ветровую 

нагрузку и передают ее через крайние участки на колонны 1 и стойки 
2. Стропильная конструкция 4 непосредственной нагрузки из собст-
венной плоскости не воспринимает, т. к. между нею и панелями 6 
(вертикальными) имеется зазор. Стеновые панели 6 в шаге прикрепле-
ны к стеновым панелям 3, которые, будучи перемычечными, воспри-
нимают часть ветровой нагрузки, приходящуюся на стеновые панели 
6, имея для этого необходимую несущую способность на изгиб из соб-
ственной плоскости (поскольку они – перемычечные). Принимая дли-
ну стеновых панелей 3 и 6 одинаковой, высота стоек 2 назначается 
меньшей. Часть нагрузки, приходящаяся на стеновые панели 6, пере-
дается на жесткий диск из плит 5 покрытия. 

Изобретение упрощает конструкцию и монтаж торцевой стены, 
в связи с исключением надставок с насадками на доращивание фах-
верковых стоек, а также за счет укорочения высоты стоек; уменьша-
ются расходы на устройство фундаментов под фахверковые стойки, 
поскольку уменьшается ветровое давление, действующее на них.  

 
Формула  изобретения  5  

 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА ПРОМЫШЛЕННОГО ЗДАНИЯ, примы-
кающая к диску покрытия и к колонам каркаса здания, включающая 
установленные между колоннами фахверковые стойки и стеновые па-
нели, отличающаяся  тем, что с целью упрощения конструкции и 
монтажа, стеновые панели на высоте диска покрытия расположены 
вертикальными рядами, причем вертикально расположенные панели 
шарнирно соединены с диском покрытия и оперты на перемычечные 
панели верхнего ряда горизонтально расположенных панелей с фикса-
цией на них от горизонтальных смещений. 

    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. – 
Л.: Стройиздат, 1979, с. 52. 

2. Авт. св. СССР № 983237, М. Кл. Е 04 Н 5/00, 1980 (прототип). 
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Пропонований винахід отримано на застосуванні принципу  
різнозамінност і  типових конструкцій, коли при заміні попередньо 
виготовлених одних елементів на такі ж самі отримують інші 
властивості будь якої системи (будівель, споруд). У даному випадку 
застосований окремий метод цього принципу – елементарної  
диверсифікаці ї , коли нові властивості системи утворюють спроще-
ними (елементарними) прийомами, наприклад, поворотом елементів. 

Проте позитивний ефект, досягнутий цим технічним рішенням, 
можна збільшити застосуванням інших прийомів принципу різно-
замінності, про що буде далі.  
 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
 
Изобретение относится к строительству производственных и об-

щественных зданий, имеющих плоскостные стропильные конструкции 
для устройства торцевых стен, и может использоваться также для про-
дольных стен в зданиях со структурными покрытиями. 

Описание известных конструктивных решений торцевых стен 
каркасно-панельных промышленных зданий и их критика были уже 
рассмотрены [см. выше 1, 2].  

Наиболее близким техническим решением, принятым за прото-
тип, является торцевая стена промышленного здания (см. предыдущее 
изобретение [1]).  

Недостатками прототипа являются сложность конструкции, вы-
сокая трудоемкость и материалоемкость, поскольку имеет фахверко-
вые стойки и фундаменты под них, а монтаж ведется с укладкой стен в 
двух положениях в их плоскости. 

Цель – упрощение конструкции и монтажа торцевой стены, 
снижение трудоемкости ее возведения и материалоемкости.  

Поставленная цель достигается ниже изложенным техническим 
решением, которое поясняется на рисунке 2.2.5: фиг. 1 – фасады (со-
вмещены по двум типоразмерам стеновых панелей); фиг. 2, 3 – соот-
ветственно разрезы І-І, ІІ-ІІ по фиг. 1. 

Торцевая стена каркасно-панельного здания прикреплена к дис-
ку покрытия, образованному плитами 1 покрытия и стропильными 
конструкциями 2, к которым прикреплены плиты 1 покрытия. Стро-
пильные конструкции 2 оперты на колонны 3 буквенных рядов и уста-
новлены по цифровым осям с «нулевой» привязкой. Торцевая стена со-
стоит из вертикально установленных стеновых панелей 4 на всю высо-
ту здания, которые прикреплены вверху к плитам покрытия  1, а  внизу  
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Рисунок 2.2.5 – Торцевая стена каркасно-панельного здания 
 

фиг. 1 – фасады (совмещены по двум типоразмерам стеновых панелей); фиг. 2, 3 – соот-
ветственно разрезы І-І, ІІ-ІІ по фиг. 1: 
 

1 – плиты покрытия; 2 – стропильная конструкция; 3 – основные колонны; 4 – верти-
кально установленные стеновые панели; 5 – закладные детали; 6 – бетонный пол; 7 – 
крепежные детали; 8 – усиленный участок бетонного пола; 9 – фундаментная балка. 

 
– к усиленному участку бетонного пола 6, снабженному закладными 
деталями 7 (или к фундаментным балкам, опирающимся на фундамен-
ты-подушки). Закладные детали 7 размещены по цифровым осям с 
шагом равным ширине стеновых панелей. 

Торцевая стена каркасно-панельного здания работает следую-
щим образом.  

Каждая вертикально установленная стеновая панель 4 является 
самонесущей, а все они вместе образуют самонесущее ограждение 
торцевой стены. Стеновая панель 4 принимает приходящуюся на ее 
фронтальную площадь ветровую нагрузку и передает ее через опорные 
участки вверху жесткому диску из плит 1 покрытия, а внизу – посред-
ством закладных деталей 7 усиленному участку бетонного пола 6 (или 
фундаментным балкам).  

Таким образом, стеновая панель 4 работает в торцевой стене со- 
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ответственно ее типовой расчетной схеме, но в вертикальном положе-
нии. Общая ветровая нагрузка от всех стеновых панелей 4 передается 
на жесткий диск из плит 1 покрытия, распределяющий ее равномерно 
на все стропильные конструкции 2 и колонны 3. Внизу общая ветровая 
нагрузка передается усиленному участку бетонного пола 6, обладаю-
щему большой жесткостью в собственной плоскости, и погашается в 
нем. Собственную массу стеновых панелей 4 принимают усиленный 
участок бетонного пола 6 (или фундаментные балки). Для погашения 
ветровой нагрузки большой величины в каркас здания включают вер-
тикальные связи между основными колоннами 3 и распорки по верх-
нему поясу стропильных конструкций 2. 

Предложенное решение упрощает конструкцию торцевой стены, 
снижает трудоемкость монтажа и материалоемкость, поскольку ис-
ключает использование фахверковых стоек вместе с фундаментами 
для них. Для торцевой стены могут применяться 6-ти и 12-ти метровые 
панели рядового типа (без усиленного армирования, необходимого для 
перемычечного типа).  

Предложенная торцевая стена является бесфахверковой . 
 

Формула  технического  решения* 
 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ, 
примыкающая на высоте к диску покрытия, включающая установлен-
ные вертикальными рядами стеновые панели, шарнирно соединенные 
с диском покрытия, отличающаяся  тем, что с целью упрощения 
конструкции и монтажа, а также снижения материалоемкости, стено-
вые панели установлены на всю высоту здания, опираются внизу на 
усиленное утолщение пола и прикреплены к нему. 

    
*Заявка СССР № 4625302/33, М. Кл. Е 04В 2/90. Торцевая стена каркасно-па-

нельного здания / И.И. Романенко. – М.: ВНИИГПЭ, 1988. 
 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ 
 

Известна торцевая стена [см. выше 1]; ее характеристики и кри-
тика рассмотрены в предыдущих технических решениях. 

Наиболее близким техническим решением, принятым за прото-
тип, является торцевая стена каркасно-панельного здания, прикреп-
ленная к диску покрытия, образованному плитами покрытия и стро-
пильными конструкциями, включающая стеновые панели рядового и 
перемычечного типа [2].  
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Недостатком прототипа также являются сложность конструк-
ции, высокая трудоемкость и материалоемкость. 

Цель изобретения – упрощение конструкции, снижение трудоем-
кости и материалоемкости. 

 
 

Рисунок 2.2.6 – Торцевая стена каркасно-панельного здания 
(см. продолжение) 

 

фиг. 1 – фасады торцевых стен (совмещены два чертежа с разными типоразмерами дли-
ны стеновых панелей);  фиг. 2 – план;  фиг. 3 – разрез І-І  на  фиг. 1;  фиг. 4 – разрез ІІ-ІІ 
на фиг. 1;  h, H –  высота здания,  l, L – длина панелей; в – их ширина: 
1 – плиты покрытия; 2 – стропильные конструкции; 3 – колонны; 4 – вертикально установ-
ленные стеновые панели; 5 – бетонный пол (фундаментные балки); 6 – горизонтально 
расположенные стеновые панели. 
 

Поставленная цель достигается тем, что в торцевой стене при-
меняют типовые стеновые панели рядового и перемычечного типов, 
причем последние используют как несущие вертикальные конструк-
ции для первых, что поясняется на рисунке 2.2.6 (с продолжением): 
фиг. 1 – фасады торцевых стен, совмещены два чертежа с разными 
типоразмерами длины стеновых панелей; фиг. 2 – план; фиг. 3 – разрез  
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І-І на фиг.1; фиг. 4 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 1; фиг. 5 – фасад продольной 
или торцевой стены здания ячейкового типа; фиг. 6 – разрез ІІІ-ІІІ на 
фиг. 7; фиг. 7 – план здания на фиг. 5. 
 

 
 

Рисунок 2.2.6 – Торцевая стена каркасно-панельного здания 
(продолжение) 

 

фиг. 5 – фасад продольной или торцевой стены здания ячейкового типа; фиг. 6 – разрез 
ІІІ-ІІІ на фиг. 7; фиг. 7 – план: 
 

1 – плиты покрытия;  2 – структурные конструкции покрытия; 3 – колонны; 4 – вер-
тикально установленные стеновые панели; 5 – бетонный пол (или фундаментные балки); 
6 – горизонтально расположенные стеновые панели. 
 

Торцовая стена каркасно-панельного здания прикреплена к дис-
ку покрытия, образованному плитами покрытия 1 и стропильными 
конструкциями 2, к которым прикреплены плиты 1 покрытия. Стро-
пильные конструкции 2 оперты на колонны 3 буквенных рядов и уста-
новлены по цифровым осям с «нулевой» привязкой. Торцевая стена 
включает вертикально установленные стеновые панели 4, прикреплен-
ные вверху к плитам 1 покрытия, а внизу – к закладным деталям уси-
ленного участка бетонного пола 5 (или к фундаментным балкам, уло-
женным на фундаменты-подушки). Между вертикально установлен-
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ными стеновыми панелями 4 по всей их высоте прикреплены к ним 
горизонтально расположенные стеновые панели 6. Крепление стеновых 
панелей 6 осуществляется сквозными фиксирующими деталями (при 
отсутствии заранее предусмотренных закладных деталей). Вертикаль-
но установленные стеновые панели 4 выполнены перемычечными (с 
усиленным армированием), а горизонтально установленные стеновые 
панели 6 являются рядовыми (с обычным армированием). 

Торцевая стена работает следующим образом.  
Каждая горизонтально расположенная стеновая панель 6 вос-

принимает ветровую загрузку и посредством деталей крепления пере-
дает ее на вертикально установленные стеновые панели 4. Приходящая-
ся на панель 6 ветровая нагрузка в соответствии с типовой расчетной 
схемой определяет обычное армирование и, следовательно, ее рядовой 
тип. Приходящаяся на панель 4 общая ветровая нагрузка от всех пане-
лей 6 определяет ее усиленное армирование в соответствии с типовой 
расчетной схемой и, следовательно, ее перемычечный тип. Далее па-
нели 4 передают ветровую нагрузку на плиты 1, работающие совмест-
но как жесткий диск покрытия, равномерно распределяя нагрузку на 
все стропильные конструкции 2 и колонны 3 вверху. Аналогично об-
щая ветровая нагрузка передается панелями 4 через закладные детали 
на усиленный участок бетонного пола 5, являющегося диском внизу 
(или на фундаментные балки).  

Таким образом, панели 4 и 6 образуют самонесущую торцевую 
стену без фахверковых стоек и фундаментов для них; их функцию вы-
полняют вертикально установленные перемычечные панели 4 совме-
стно с локально усиленным полом (или с фундаментными балками).  

При использовании изобретения для зданий ячейкового типа со 
структурными покрытиями их продольные стены работают также, как 
и торцевые, поскольку они конструктивно выполнены одинаково (см. 
рис. 2.2.6, продолжение: фиг. 5, 6, 7).  

Изобретение позволяет упростить конструкцию, снизить трудо-
емкость монтажа и материалоемкость торцевой стены. Вертикальная 
установка стеновых панелей перемычечного типа вместо фахверковых 
стоек (с фундаментами, надставками и насадками) может реализовать-
ся на основе типовой номенклатуры панелей, имеющих два типораз-
мера длины – 6 и 12 м. 

 

Формула  изобретения  6  

 

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОГО ЗДАНИЯ, 
прикрепленная к диску покрытия, образованному плитами покрытия 
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стропильными конструкциями, включающая стеновые панели рядово-
го и перемычечного типов, отличающаяся  тем, что с целью упро-
щения конструкции и снижения трудоемкости, стеновые панели пере-
мычечного типа установлены вертикально, а стеновые панели рядово-
го типа установлены между ними по всей их высоте и прикреплены к 
ним, при этом панели перемычечного типа снизу прикреплены к за-
кладным деталям бетонного пола здания. 

     

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 983237, М. Кл. Е 04 Н 5/ 00, 1980. 
2. Авт. св. СССР № 1550056, М. Кл. Е 04 В 2/90, Е 04 Н 5/ 00, 1990 (прототип). 
 

Наведений винахід «працював» би з більшою ефективністю у 
разі застосування під час виробництва типових панелей «різальної» 
технології, тобто при їх довжині з кроком уніфіковано-параметричного 
ряду у 0,3 м (6,0; 6,3; 6,6 м і т. д.) або у 0,6 м (9,6; 10,2 м і т. д.). Це по-
ширило би даний винахід на промислові і інші типові будівлі будь-якої 
висоти. Дане зауваження спрямоване на можливе розв'язання проти-
річчя між багатономенклатурністю виробів «безадресного» виробниц-
тва і низькими об'ємно-планувальними можливостями при укрупненій 
стандартизації у будівництві. 

Даний винахід отримано на принципі різнозамінності типових 
конструкцій із застосуванням методу елементарної  диверси -
фікаці ї , тобто збільшенням асортименту промислових виробів, їх 
різноманітності за типами, типорозмірами, з іншими параметрами то-
що простими прийомами; тут: «нестандартним» застосуванням ти-
пових збірних конструкцій шляхом забезпечення їх інакшої взаємодії – 
«горизонтальні» стінові панелі встановлені вертикально. Позитивний 
ефект буде ще збільшений за рахунок «нестандартного» застосування 
збірних конструкцій в аспекті будівель і споруд як індустріалізованих 
будівельних систем (ІБС) у розд. 3.1 «Стаціонарні (капітальні) будів-
лі»; розд. 5.4 «Кормові столи (годівниці) ВРХ» і ін. 

 
 
2.3  Покриття 
 
 

Тема попереднього 
ознайомлення:  «Дахи і  
покриття цивільних і  
промислових будівель» 

Конструкції суміщених покриттів ши-
роко використовують у виробничих і 
інших будівлях і спорудах. Вони мають 
істотні переваги у порівнянні  з  горищ- 

ними дахами.  У багатьох випадках вони  є  єдино раціональним рішен- 



 102

ням (для великопрольотних будівель тощо). Типологічна різноманіт-
ність будівель і споруд за призначенням, поверховістю, кількістю 
прольотів, матеріалом конструкцій, температурно-воложистим режи-
мом, а також за відмінністю в будівельно-кліматичних районах, умо-
вах виробництва та експлуатації і багато в чому іншому на тлі загаль-
ного технічного прогресу зумовлюють необхідність постійної розроб-
ки нових конструктивних рішень і вдосконалення існуючих конст-
рукцій покриттів.  

Зокрема, у масовому будівництві використовують серійно ви-
роблювані збірні ребристі плити покриттів (типу ПНС і ін.), що укла-
дають по кроквяних конструкціях – фермам і балкам. Для з'єднання 
конструкцій між собою електрозварюванням в них передбачені сталеві 
закладні деталі, причому в плитах вони розміщені у всіх чотирьох ку-
тах. Однак при монтажі, як відомо, завжди приварюють три закладні 
деталі, оскільки четверта в покритті є недоступною для зварювання 
(при знаходженні зварника зверху покриття). Таким чином, чотири 
закладних деталі, це – не економно: одна з них є зайвою.  

Далі, монтаж покриттів з використанням ребристих плит перед-
бачає, як згадувалося, електрозварювання. Це вимагає електропоста-
чання будівельного майданчика, відповідного обладнання, електродів і 
кваліфікованих зварювальників. Такий стан є звичайним, проте 
накладає певні обмеження в організації виробництва будівельно-
монтажних робіт – монтаж представляється енергоємним, трудо- і 
матеріаломістким процесом.  

Крім того, АКТ рішення площинних суміщених покриттів з ви-
користанням ребристих плит хоча і виконують передбачені статичні 
умови їх роботи в будівлі (як жорсткого диска), але не виключають у 
багатьох випадках установку металевих горизонтальних і вертикаль-
них зв'язків для забезпечення загальної стійкості будівель. Наявність в 
ребристих плитах крім основних поздовжніх ребер, ще й додаткових 
поперечних ребер (тобто плоскопаралельна структура і укладання плит 
прямокутної форми) задовольняють, переважно, «власні» потреби 
плит, ніж покриття в цілому, що знижує очікуваний ефект жорсткого 
диска, і вимагає високоякісного омонолічування швів.  

До того ж, крайні положення основних ребер в плитах обумов-
лює їх подвоєння в покритті, що недоцільно ані за характером роботи в 
покритті, ані по витраті матеріалів на виробництво таких плит.  

Нарешті, у великих обсягах використовуються різні конструкції 
світлопрозорих покриттів сільськогосподарських будівель типу фіто-
тронів, теплиць, оранжерей тощо, які окрім сільських господарств 
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нерідко мають енерговиробляючі підприємства на територіях міст. 
Світлопрозорі огородження використовують також і в громадських 
будівлях – в зимових садах, атріумах, ліхтарях верхнього світла і т. п. 
Специфічні вимоги до таких покриттів (світлопропускання, легкість, 
вологостійкість, герметичність і ін.) не завжди задовольняються пов-
ною мірою.  

Очевидно, що є багато інших протиріч, які потребують нових 
технічних рішень стосовно різних покриттів різноманітних будівель і 
споруд для їх розв'язання, а згадані вище розв'язуватимуться у даному 
розділі. 

 

ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ 
 

Изобретение относится к покрытиям промышленных, сельско-
хозяйственных и других зданий, возводимых из сборных конструкций 
– стропильных ферм или балок и железобетонных плит покрытия. 

Известно покрытие здания, включающее несущие (стропиль-
ные) конструкции и плиты с закладными деталями, опирающиеся на 
стропильные конструкции, и прикрепленные к ним при помощи за-
кладных деталей в нижних углах продольных ребер, при этом заклад-
ные детали размещены в каждом углу плиты [1].  

Недостатком этого решения покрытия является высокая трудо-
емкость и большой расход изделий (электродов) и электроэнергии при 
сварке из-за изготовления плит со всеми четырьмя закладными, кото-
рые должны привариваться к пролетным конструкциям. 

Наиболее близким к изобретению является покрытие, вклю-
чающее несущие пролетные конструкции и опертые на них и прикреп-
ленные к ним посредством закладных деталей железобетонные плиты 
с продольными ребрами и закладными деталями на нижних углах этих 
ребер. Плиты прикреплены к несущим конструкциям тремя (из четы-
рех) закладными деталями [2].  

Недостаток такого покрытия – наличие неиспользуемых заклад-
ных деталей в плитах для их крепления к несущим конструкциям, что 
влечет излишний расход металла при его изготовлении и трудозатрат 
при монтаже. 

Цель изобретения – уменьшение расхода металла и сокращение 
трудозатрат при монтаже.  

Указанная цель достигается конструктивным решением покры-
тия здания, описанным ниже и иллюстрируемым рисунком 2.3.1: фиг. 
1 – план (вид снизу); фиг. 2 – поперечный разрез по стыку плит; фиг. 3 
– плита покрытия в работе. 
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Рисунок 2.3.1 – Покрытие здания с типовыми ребристыми плитами 
 

фиг. 1 – план (вид снизу); фиг. 2 – поперечный разрез; фиг. 3 – плита в работе: 
 

1 – несущая конструкция; 2 – плита покрытия; 3 – доступные для сварки углы; 4 – то же, 
недоступные; 5 – продольные ребра плиты; 6 – то же, поперечные; 7 – полка плиты; 8 – 
закладная деталь. 
 

На несущие пролетные конструкции 1 здания, сооружения уло-
жены сборные железобетонные плиты 2 покрытия и прикреплены в 
углах к несущим конструкциям 1 сваркой. Монтаж покрытия ведут по-
следовательно плиту за плитой в каждом шаге по всему пролету, осу-
ществляя крепление каждой плиты 2 в двух диагонально противопо-
ложных углах и в то же время таким образом, чтобы диагональные 
прямые, проведенные через углы крепления каждой плиты 2, образо-
вывали бы в плоскости покрытия общие между собой точки пересече-
ния. То есть, чтобы с каждым смежным шагом вдоль и поперек покры-
тия эти прямые образовывали треугольники с общими вершинами. Для  



 105

этого при монтаже берут поочередно плиту покрытия с левым и с пра-
вым расположением закладных деталей в плане.  

При монтаже плит в покрытии доступные углы 3 плит 2 крепят, 
находясь сверху, а недоступные сверху углы 4 плит 2 крепят, находясь 
снизу (например, с люлек, подвешенных к несущим конструкциям) 
под уже закрепленной плитой и/или сбоку. Для обеспечения безопас-
ности работ, кроме того, недоступный сверху угол 4 крепят после кре-
пления доступного угла 3 и с ослабленными, но не снятыми крюками 
стропов. Швы между плитами покрытия заливают цементно-песчаным 
раствором. 

Монтаж покрытия здания осуществляют с использованием пли-
ты 2, включающей основные продольные ребра 5, поперечные ребра 6 
и полку 7 плиты, выполненные монолитно. Продольные ребра 5 снаб-
жены на концах закладными деталями 8, которые расположены в двух 
диагонально противоположных нижних углах 3 и 4. При этом плита в 
покрытии имеет левое и правое расположение закладных деталей в 
плане (путем поворота плиты при монтаже). Закладные детали 8 рас-
положены на плоскости опирания плиты 2 с возможностью крепления 
их к несущим конструкциям 1 с обеих боковых граней (наружной и 
внутренней) продольных ребер 5, что позволяет производить крепле-
ние плиты, с наружной грани в доступных углах 3, находясь сверху, и 
с внутренней грани в недоступных сверху углах 4, находясь снизу. 

Смонтированная на несущих конструкциях 1 плита 2 покрытия 
работает следующим образом.  

При действии на плиту 2 покрытия вертикальной вверх (отры-
вающей) силы в одном незакрепленном углу диагонально противопо-
ложный (тоже незакрепленный) угол будет упираться в несущую кон-
струкцию 1 и за счет собственной жесткости плиты 2, обеспечиваемой 
основными продольными ребрами 5 совместно с поперечными ребра-
ми 6, сохранит свою неподвижность. Аналогично работает плита 2 при 
действии отрывающей силы в другом незакрепленном углу. Указанные 
воздействия будут снижены по величине за счет перераспределения 
отрывающих сил, благодаря последующим слоям покрытия – пароизо-
ляции, утеплителя, гидроизоляции (не показаны).  

При действии горизонтальной силы вдоль продольного ребра 5 
на любой из незакрепленных углов, эта сила будет восприниматься 
соответствующим продольным ребром 5, и передаваться на его закреп-
ленный угол. Одновременное встречное действие горизонтальных сил 
(сдвигающих) на незакрепленные углы плиты 2 вдоль ее продольных 
ребер 5 будет восприниматься совместной работой в плоскости плиты 
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продольными ребрами 5 с поперечными ребрами 6 и с полкой 7, обес-
печивая неподвижность плиты покрытия.  

При действии горизонтальной силы вдоль поперечного ребра 6 
на любой из незакрепленных углов плиты эта сила будет воспринима-
ться соответствующим поперечным ребром 6, и передаваться на его 
закрепленный угол плиты через совместное сопротивление продольно-
го ребра 5 и полки 7. 

Одновременное встречное действие горизонтальных сил (сдви-
гающих) на незакрепленные углы одной плиты 2 вдоль ее поперечных 
ребер 6 будут сдвигать несущие конструкции 1 во встречно-параллель-
ном направлении, но этот сдвиг будет восприниматься соседней пли-
той 2 в связи с тем, что диагональная прямая, проведенная через углы 
ее закрепления, образует с аналогичной прямой первой плиты 2 совме-
стно с несущей конструкцией 1 геометрически неизменяемую тре-
угольную систему.  

Абстрактная диагональная прямая является реальностью в жест-
кости плиты в собственной плоскости, противодействующей встреч-
ным силам, проходящим по диагональной прямой. Горизонтальные си-
лы, действующие на покрытие по всему пролету и на части его, по 
продольному фронту здания в плане (в шагах) и на частях его в раз-
личных комбинациях направлений, воспринимаются системой диаго-
нальных прямых, проходящих через закрепленные углы каждой плиты 
2 покрытия и образующих общие точки пересечения. Совместная ра-
бота плит 2, обеспечивающая общую жесткость покрытия, усиливается 
замоноличиванием швов. 

Выполнение покрытия по предложенному изобретению позво-
ляет снизить трудоемкость и уменьшить расход электродов и электро-
энергии при монтаже примерно в 1,5 раза, а также уменьшить в 2 раза 
количество закладных деталей при изготовлении типовых плит покры-
тия на заводе. При этом количество марок плит не увеличивается – 
используется одна ее марка. 

 

Формула  изобретения  7  

 

ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ, включающее несущие конструкции и 
опертые на них и прикрепленные к ним посредством закладных дета-
лей железобетонные плиты с продольными ребрами и закладными де-
талями на нижних углах продольных ребер, отличающееся  тем, что 
с целью уменьшения расхода металла и сокращения трудозатрат, за-
кладные детали в плитах покрытия размещены в двух диагонально 
противоположных углах, причем в смежных плитах закладные детали 
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расположены зеркально относительно продольных ребер, при этом в 
каждых четырех смежных плитах закладные детали расположены на 
точке пересечения диагоналей образованного плитами прямоугольни-
ка. 

    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Байков В.Н.,  Сигалов Э.Е.  Железобетонные  конструкции. – М.:  Стройиздат,  
1978, с. 356. 

2. Трепенков Р.И. Альбом чертежей конструкций и деталей промышленных зда-
ний. – М.: Госстройиздат, 1961, с. 58―59 (прототип). 

 
ПОКРИТТЯ БУДІВЛІ 

 

Пропоноване технічне рішення стосується покриттів виробни-
чих каркасно-панельних будівель зі збірними плитами в покритті.  

Найбільш близьким до пропонованого рішення є покриття 
будівлі за попереднім винаходом [1].  

Недолік цього покриття – недостатня жорсткість з-за паралель-
ного розташування основних ребер у відносно тонкої полиці плити 
прямокутної форми, наприклад, при дії інерційних навантажень (галь-
мування, розгону) від мостового крана, що вимагають сталевих зв'язків 
між колонами будівлі для забезпечення стійкості каркаса, а також зай-
ва витрата бетону в такій плиті у зв'язку з подвоєнням основних ребер 
в покритті та незручність монтажу, спричинене необхідністю робити 
монтаж з використанням підвісних колисок для зварювання недоступ-
них зверху закладних деталей.  

Мета технічного рішення – підвищення жорсткості покриття 
будівлі, зниження витрати бетону на виготовлення плити покриття та 
забезпечення зручності її монтажу.  

Поставлена мета забезпечується конструкцією покриття, яка 
пояснюється рисунком 2.3.2: фіг. 1 – плита покриття, план; фіг. 2, 3 – 
поперечні розрізи І-І (варіанти); фіг. 4, 5 – поздовжні розрізи ІІ-ІІ 
(варіанти); фіг. 6 – покриття будівлі, вид знизу. 

Покриття виробничої каркасно-панельної будівлі включає несу-
чу прольотну (кроквяну) конструкцію 1 і плити 2 покриття, прикріпле-
ні в кутах до несучої конструкції 1. Плита 2 містить поздовжнє (основ-
не) ребро 3, поперечні (допоміжні) ребра 4 і полку 5, виконані 
монолітно. Поздовжнє ребро 3, розташоване по діагоналі полки 5 в 
плані, має на кінцях закладні деталі 6. Останні за площею обпирання 
виступають на внутрішню і зовнішню межі основного ребра для 
кріплення панелі з обох сторін до несучої конструкції 1. Плиту 2 вико-
нано з лівим і правим у плані розташуванням основного ребра 1.  Пол- 
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. 

 

Рисунок 2.3.2 – Покриття будівлі  
 

фіг. 1 – плита покриття, план; фіг. 2, 3 –
розрізи  І-І  (варіанти);  фіг. 4, 5  –  розрізи 
ІІ-ІІ (варіанти); фіг. 6 – покриття будівлі, 
вид знизу: 
1 – кроквяні конструкції; 2 – плити; 3 – 
основне діагональне ребро; 4 – додаткові 
ребра; 5 – полка; 6 – закладні деталі; 7 – 
отвори для зварювання; 8 – стовпчики. 

 

 

ка 5 забезпечена щілинними отворами 7 в кутах розташування заклад-
них деталей 6 для забезпечення доступу до них при монтажі, перебу-
ваючи зверху покриття, у «недоступних» кутах під час його монтажу. 
Звисаючі кути полки 5 мають опорні стовпчики 8 для обпирання плити 
2 на несучі конструкції 1.  

Плити 2 покриття укладають на несучі конструкції 1 і кріплять 
їх до них зварюванням за допомогою закладних деталей 6 в доступних 
зверху кутах безпосередньо, а в «недоступних» – через щілинні отвори 
7 в полиці 5. При монтажі укладають по черзі плити 2 з лівим і правим 
розташуванням основного ребра 3, утворюючи, тим самим, трикутну 
(розкісну) систему в площині покриття між несучими конструкціями 1. 

Таким чином, основні ребра 3 будуть розташовані по діагоналі 
утвореного чотирма суміжними плитами 2 прямокутника, що прохо-
дить через точки розташування закладних деталей 6. На протилежних 
діагональних кутах кожні з чотирьох суміжних плит спираються на 
стовпчики 8.  

Плита 2 покриття працює таким чином.  
Навантаження в площині покриття поздовжнього і поперечного 

напрямків сприймаються розкісною  системою,  утвореною  діагональ- 
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ними ребрами 3 суміжних плит 2. Через закладні деталі 6 в кутах плит 
2 ці навантаження передаються на несучі конструкції 1.  

Місцеві навантаження в площині і з площини плит 2 за допомо-
гою полки 5 сприймаються поперечними ребрами 4 і передаються 
діагональним ребрам 2. Вертикальне навантаження вгору сприймаєть-
ся через полицю 5 і поперечні ребра 4 діагональним ребром 3, а верти-
кальне навантаження вниз – додатковими опорними стовпчиками 8. В 
останньому випадку усувається деформація депланації (тобто прови-
сання або підйому частин полки ліворуч і праворуч від діагонального 
ребра) полки 5. При цьому спрощується складний напружений стан 
полки 5, в якій виключається її робота на зрушення (зсув), оскільки цю 
функцію повністю виконує основне ребро за рахунок його діагональ-
ного розташування та утворення, тим самим, більш потужної (з-за 
більшого поперечного перерізу ребра 2 полки 5) і розкісної, що не 
деформується, системи жорсткого диска в площині покриття будівлі.  

Запропоноване покриття будівлі підвищує жорсткість, дозволяє 
в певних випадках вилучити металеві зв'язки (в будівлях з вантажопід-
йомним обладнанням на кшталт тельферів); зменшується витрата бе-
тону на виготовлення плит оскільки два паралельних ребра заміню-
ються одним діагональним.  

Запропонована плита покриття для промислової будівля може 
використовуватися також в якості стінових панелей каркасно-панель-
них виробничих будівель, що дозволить в певних випадках виключити 
вертикальні зв'язки між колонами (наприклад, при великих вітрових 
навантаженнях на торцеві стіни, застосуванні підйомно-транспортного 
устаткування на кшталт кран-балок, мостових кранів невеликої ванта-
жопідйомності).* 

    
 

*Заявка № 3645559, СССР, МКИ Е 04 В 7/00. Покрытие здания / И.И. Романен-
ко. – М.: ВНИИГПЭ, 1983. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 926191, М. Кл. Е 04 В 7/00, 1982. 

 

Пропоновані рішення покриттів виробничих будівель мають за-
гальний недолік: під час монтажу плит їх кріплять до прольотних 
конструкцій зварюванням, що потребує завчасного електрозабезпе-
чення будівельного майданчика, електроустаткування, електродів та 
кваліфікованих зварювальників. Тобто, мається протиріччя: для 
підвищення рівня індустріалізації будівлю поділяють на окремі части-
ни, які потім для збирання потребують певних енерговитрат, технічних 
засобів, матеріалів і ін. 
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УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ  
С ПРОЛЕТНОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ 

 
Изобретение относится к строительству, а именно к соединени-

ям сборных плит покрытия с пролетными конструкциями зданий. 
Известен бессварной монтаж ребристых плит при помощи стро-

пов-катушек, прикрепленных к углам плит, и ловушек с выемками, 
прикрепленными к несущей конструкции, причем выемки в ловушке 
выполнены в виде «ласточкиного хвоста». Устройства могут изготав-
ливаться и привариваться на заводе при производстве плит и пролет-
ных конструкций при согласовании с заводом-производителем [1].  

Такое решение имеет недостаточную надежность в работе и из-
лишнюю сложность конструктивного выполнения (резьбовые соеди-
нения, фрезеровочные работы и т. п.). 

Прототипом предлагаемого изобретения является бессварное 
стыковое соединение железобетонных ребристых плит покрытия с 
ригелем рамы, которое включает фиксирующие элементы в виде сбор-
ных железобетонных прокладок двутаврового сечения, опертых на 
пролетную конструкцию (ригель рамы) в обхват нижней частью ее 
боковых граней, а сверху – крайними поперечными ребрами рядом 
расположенных на ригеле плит покрытия (см. рис. 2.3.4, фиг. 3) [2].  

Данное решение имеет такие недостатки: дополнительный рас-
ход бетона на омоноличивание стыков между прокладкой и попереч-
ным ребром с двух сторон прокладки; трудная доступность к местам 
омоноличивания; снижается эффект диска жесткости в покрытии из-за 
введения в стыки дополнительного сборного элемента и появления 
опрокидывающего момента плит вокруг несущей конструкции при 
действии горизонтальной силы на покрытие; необходимо изготавли-
вать дополнительный сборный элемент – прокладку, являющуюся но-
вым типом железобетонного изделия; появляется дополнительный рас-
ход железобетона на изготовление прокладок; имеет место «эффект» 
нагромождения строительных конструкций (ригеля рамы), элементов 
(плит покрытия) и деталей (прокладок) между ними. 

Целью изобретения является повышение прочности и надежно-
сти, а также снижение трудоемкости монтажа.  

Поставленная цель достигается техническим решением, которое 
иллюстрировано рисунком 2.3.3: фиг. 1 – покрытие здания, план; фиг. 
2 – узел А на фіг. 1, план; фиг. 3 – разрез І-І на фиг. 2; фиг. 4 – то же, 
ІІ-ІІ. 

Узел соединения  плит 1 покрытия с пролетной  конструкцией  2  
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Рисунок 2.3.3 – Узел соединения плит покрытия с пролетной конструкцией 

 

фиг. 1  –  покрытие здания, план;  фиг. 2 – узел А на фіг. 1, план;  фиг. 3  –  разрез І–І на 
фиг. 2;  фиг. 4 – то же, ІІ–ІІ: 

1 – плиты; 2 – пролетная конструкция; 3 – фиксирующий элемент; 4 – зазоры; 5 – по-
лость вверху вкладыша; 6 – эпоксидный компаунд; 7 – упор; 8 – подкладка. 

 
включает фиксирующий элемент 3, опертый на пролетную конструк-
цию 2 и выполненный в виде листового вкладыша крестообразного 
сечения в верхней части, ребра которого размещены в зазорах 4 между 
боковыми гранями углов плит 1. В ребрах выполнены вилкообразные 
(с двумя зубцами) выемки, образующие совместно с боковыми граня-
ми углов плит крестообразную в плане полость 5, заполненную твер-
деющим материалом 6, например, эпоксидным компаундом. Нижняя 
часть ребер фиксирующего элемента 3, охватывающая пролетную кон-
струкцию 2, выполнена в виде удлиненной вилки, при этом удлинение 
в 1,5–2 раза превышают толщину конструкции 2. Высота крестообраз-
ной верхней части фиксирующего элемента 3 равна толщине плит 1. 

Монтаж покрытия осуществляют в следующей последователь-
ности.  

На пролетную конструкцию 2 устанавливают вкладыш на рас-
стоянии один от другого несколько превышающем ширину плит 1 по-
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крытия. Затем укладывают плиты 1 следующего ряда и сдвигают их, 
чтобы ребра вкладыша плотно прилегали к граням сходящихся в узел 
углов плит 1. Плиты крайнего ряда фиксируются ограничителями 7 
(упоры и т. п.). После завершения всех работ на укладке плит 1 покры-
тия зазоры между ними заполняют цементно-песчаным раствором, а 
полость 5 – твердеющим материалом (эпоксидным компаундом) 6.  

Покрытие работает как жесткий диск – при возникновении гори-
зонтальных усилий поперек пролетной конструкции 2 плиты 1 давят 
на короткие ребра вкладышей 3, при этом удлиненные ребра вилки 
вкладышей 3 будут упираться в боковые грани пролетной конструкции 
2 (для предохранения последней от скалывания бетона ее боковые гра-
ни усилены подкладками или закладными деталями 8, противодейст-
вуя смещениям плит 1). Кроме того, омоноличенные в углах твердею-
щим материалом 6 плиты 1 будут распределять горизонтальные уси-
лия на соседние плиты 1 и через них на весь жесткий диск покрытия. 
Горизонтальные усилия вдоль пролетных конструкций 2 аналогично 
будут распределяться на соседние плиты 1 благодаря коротким ребрам 
вкладышей 3 и твердеющему материалу 6 в углах плит 1 вплоть до 
ограничителей 7, которые и воспримут горизонтальное усилие. 

Предложенное соединение повышает прочность и надежность 
покрытия за счет уменьшения опрокидывающего момента плит отно-
сительно пролетной конструкции, повышения качества заделки швов в 
стыках; упрощает производство работ по фиксации плит доступностью 
мест омоноличивания, экономит материалы, а также расширяет функ-
циональные возможности соединения применением его в стыках раз-
личных типов плит (ребристых, пустотелых и др.). 

 

Формула  изобретения  8  

 

УЗЕЛ СОЕДИНЕНИЯ ПЛИТ ПОКРЫТИЯ С ПРОЛЕТНОЙ 
КОНСТРУКЦИЕЙ, включающий сходящиеся в узел углы плит, твер-
деющий материал и фиксирующий элемент, опертый на пролетную 
конструкцию в обхват нижней частью ее боковых граней, отличаю -
щийся  тем, что с целью повышения прочности и снижения трудоем-
кости монтажа, фиксирующий элемент выполнен в виде листового 
вкладыша крестообразного сечения в верхней части, пересекающиеся 
ребра которого размещены в зазорах между боковыми гранями углов 
плит, при этом в ребрах выполнены вилкообразные (с двумя зубцами, 
обращенными вверх) выемки, образующие крестообразную в плане 
полость для заполнения ее твердеющим материалом. 

2. Узел по п. 1, отличающийся   тем, что нижняя часть фикси- 
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рующего элемента выполнена в виде П-образной вилки. 
    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

              1. Ануфриев Л.Н. и др. Полносборное животноводческое здание с бессварным 
монтажом конструкций (т. п. 801-359): Экспресс-информация. Вып. 23. – М.: ЦНИИЭП-
сельстрой, 1981. 

2. Авт. св. СССР № 1178858, М. Кл. Е 04 В 7/02, 1984. 

 

БЕЗЗВАРНЕ ПОКРИТТЯ ВИРОБНИЧОЇ БУДІВЛІ 
 

Технічне рішення, що пропонується далі, має ті ж аналог і про-
тотип, що попередній винахід.  

Їх загальними недоліками є складність конструкції і виконання 
робіт, недостатня жорсткість з'єднання плит з прольотною конст-
рукцією. 

Метою пропонованого рішення є спрощення конструкції і вико-
нання будівельно-монтажних робіт, а також підвищення якості без-
зварного типу покриттів. 

Поставлена мета досягається викладеним далі рішенням, що 
ілюстрований на рисунку 2.3.4: фіг.1 – поперечний розріз по плитах; 
фіг. 2 – поздовжній розріз по балках і плитах; фіг. 3 – схема роботи 
покриття  від  горизонтального  навантаження  згідно  з  прототипом; 
фіг. 4 – те саме, згідно з пропонованим рішенням. 

Беззварне покриття виробничої будівлі включає залізобетонні 
ребристі плити 1, несучу пролітну конструкцію 2, наприклад, ригель 
піврами трьохшарнірної рами (або ферму, балку) і фіксуючі елементи 
3. Конструкція 2 розташована між торцями поздовжніх ребер плит 1 в 
одній площині, тобто верхня грань конструкції 2 і площини полок плит 
1 збігаються. Фіксуючі елементи 3 виконані сталевими у вигляді                 
П-подібних підвісок (коромисел), що охоплюють зверху і по бічних 
гранях верхній пояс конструкції 2 з опорними столиками 4 на їхніх 
кінцях, а крайні ділянки конструкції 2 забезпечені упорами 5.  

Покриття працює таким чином.  
Плити 1 покриття у власній площині фіксуються від горизонта-

льного зміщення безпосередньо бічними поверхнями верхнього поясу 
пролітної  конструкції 2, оскільки вона розташована між плитами в 
одній площині покриття, при цьому конструкції 2 середніх кроків на-
вантажені по обидві сторони рівномірно. Крайні плити 1 доцільно 
спирати і закладати в торцевих, наприклад, цегляних стінах. У верти-
кальному напрямку (вниз) плити 1 зафіксовані опорними столиками 4 
П-подібних підвісок 3. Вгору плити 1 переміщатися не можуть через 
відсутність сил, що перевищують їх власну масу.  
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Рисунок 2.3.4 – Беззварне покриття виробничої будівлі 

 

фіг. 1  –  поперечний розріз по плитах;  фіг. 2  –  поздовжній розріз по балках і плитах; 
фіг. 3  –  схема роботи покриття від горизонтального навантаження  (за прототипом); 
фіг. 4 – те саме, за пропонованим рішенням: 
 

1 – плити; 2 – пролітна конструкція; 3 – підвіска; 4 – опорній столик; 5 – упор 

 
Послідовно укладені плити 1 поруч з пролітною конструкцією 2 

збільшують довжину будівлі з кожним кроком по цифрових осях на 
величину власної товщини цієї конструкції. Тобто при кількості 
кроків, рівному n, і товщині конструкції 2, рівній в, збільшення довжи-
ни будівлі складе n (в – 1), оскільки плити 1 мають номінальну довжи-
ну, рівну розміру кроку, відповідному укрупненому модульному роз-
міру згідно з МКРС, зазвичай 6 м. Зазори між елементами 1 і 2 запов-
нюють, наприклад, цементно-піщаним розчином. 

Розташування плит 1 в одній площині з верхньою межею про-
літної конструкції 2 зменшує будівельну висоту будівлі на висоту по-
здовжнього ребра плити (зазвичай 300 мм). При цьому зменшується 
загальна висота покриття і, отже, перекидаючий конструкцію 2 момент 
сил (від горизонтального навантаження) у площині цієї конструкції. За 
рахунок защемлення конструкції 2 в покритті і зменшення перекидно-
го моменту від горизонтальних сил (наприклад, вітрового тиску на 
торцеві стіни) забезпечується збільшення жорсткості і стійкості по-
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криття, тобто підвищується ефект жорсткого диска покриття у будів-
лі. У напрямку ската покриття плити 1 фіксуються від сповзання су-
міжними плитами, розташованими нижче, а крайня з них – упором 5.  

Беззварне покриття виробничої будівлі спрощує конструкцію і 
виробництво робіт, підвищує якість такого типу покриттів. Додатко-
вим позитивним ефектом пропонованого рішення є зменшення 
будівельної висоти і збільшення довжини будівлі за тією ж кошторис-
ною вартістю, тобто поліпшення техніко-економічних показників 
будівлі (зокрема, на 1 м2, 1 м3).* 

    
*Заявка № 4251106, СССР, М. Кл. Е 04 В 1/36, 7/02. Бессварное покрытие про-

изводственного здания / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1987. – рос. 
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 926191, М. Кл. Е 04 В 7/00, 1982. 
 

Серед технічних завдань, що виникають під час проектування і 
конструювання світлопрозорих покриттів мають місце ті з них, які 
пов'язані з характерними особливостями конкретних типів покриттів, а 
саме: створення особливого штучного клімату; забезпечення макси-
мального світлопропускання розсіяного денного світла, тобто змен-
шення коефіцієнта огородження (відношення світлопрозорої площі до 
виробничої площі); або максимальне обмеження площі затінення від 
огороджувальних конструкцій, тобто коефіцієнта затінення (відно-
шення площі проекції несучих конструкцій до загальної площі ого-
родження); зниження можливого агресивного впливу внутрішнього се-
редовища; герметизації світлопрозорих огороджень; технологічні, 
економічні питання і ін.  

З наведеного різноманіття питань виділимо напрямок, технічна 
сутність якої зводиться до світлоефективних покриттів, що впливають 
на технологічні процеси, які відбуваються в будівлях, спорудах з та-
кими покриттями.  

 
УЩІЛЬНЕННЯ СТИКУ СКЛЯНИХ БЛОКІВ 

 

Пропоноване технічне рішення відноситься до будівель, споруд 
зі світлопрозорими огородженнями.  

Відоме ущільнення стику скляних блоків, укладених в стик, яке 
містить поверху накладку з еластичного матеріалу з гідроізоляційними 
властивостями, наклеєну на стику, і захисний шар, що герметизує, на-
несений поверх накладки [1].  

Недоліком такого стику є низька ремонтопридатність  скління  у  
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зв'язку з наявністю клейового з'єднання, складність технологічних опе-
рацій з герметизації стику, а також недовговічність герметизації стику 
через відсутність протидії, що компенсує деформації скляних блоків 
при температурних сезонних коливаннях, наприклад, літо–зима.  

Найбільш близьким до пропонованого рішення є ущільнення 
стику скляних блоків, розташованих нахлестом верхнього блоку на ни-
жній, що містить герметизуючий шар з клею, нанесеного в торці скля-
них блоків [2].  

Недоліком прототипу є також низька ремонтопридатність і не-
довговічність герметичної роботи стику скляних блоків через темпера-
турні деформації.  

Метою пропонованого технічного рішення є забезпечення ре-
монтопридатності стику скляних блоків і збільшення довговічності 
герметизації шляхом забезпечення її незалежності від температурних 
деформацій.  

Поставлена мета досягається ущільненням стику скляних 
блоків, описаним нижче та ілюстрованим рисунком 2.3.5: фіг. 1 – стик 
скляних блоків за аналогом; фіг. 2 – те саме, за прототипом; фіг. 3 – 
пропонований стик скляних блоків, розріз; фіг. 4 – те саме, вид зверху; 
фіг. 5 –те саме, з торця. 

 
 

Рисунок 2.3.5 - Ущільнення стику скляних блоків 
 

фіг. 1 – аналог;  фіг. 2 – прототип;  фіг. 3 – пропонований стик скляних блоків розріз; 
фіг. 4 – те саме, вид зверху; фіг. 5 – те саме, з торця: 
 

1, 2 – відповідно верхній та нижній скляні блоки; 3, 4 – бортики верхнього та нижнього 
блоків; 5 – прокладка з світлопрозорого пружного гідрофобного матеріалу. 

 
Стик скляних блоків включає верхній скляний блок 1 і нижній 

скляний блок 2, укладені з нахлестом першого на другий. Скляні блоки 
1, 2 виконані виступаючими за власну площину крайками 3, 4 у ви- 
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гляді бортиків, спрямованими в протилежні сторони (вгору і долу). 
Торці блоків 1, 2 виконані скошеними паралельно один одному між 
крайками 3, 4. На ширину нахлесту покладена прокладка 5 з пружного, 
світлопрозорого і гідрофобного матеріалу, наприклад, пористого полі-
етилену. Товщина прокладок 5 має бути не менше висоти крайок 3, 4.  

Стик скляних блоків працює таким чином.  
Під власною вагою верхнього блоку 1 прокладка 5 притискаєть-

ся до нижнього блоку 2, і за рахунок власної об'ємної деформації при-
тискаються також і бортики. Покладки 5 герметизують стик і забезпе-
чують повітро- і вологонепроникність з'єднання блоків 1, 2 завдяки 
властивостям матеріалу прокладки і конфігурації крайок 3, 4. Темпера-
турні деформації блоків 1, 2 компенсуються також пружністю проклад-
ки 5.  

Утворюваний на внутрішній поверхні блоків 1, 2 конденсат 
стікає з площини ската покрівлі та досягає верхнього бортика 4, далі 
він стікає уздовж скошеної в площині ската крайки в жолобки шпросів 
(тобто прогонів покрівлі з фігурними вирізами перетину) для прийому 
і відведення конденсату.  

Атмосферна вода безперешкодно стікає з верхнього блоку 1 на 
нижній 2 і далі. Стик є світлопрозорим і розбірним, що дозволяє 
заміну блоку 1 або 2 іншим блоком, тобто є ремонтопридатним.  

Запропонований стик скляних блоків зберігає герметичність при 
їх рухливості; забезпечується ремонтопридатність покрівлі та довговіч-
ність стику. Бортики як ребра жорсткості, збільшують несучу здатність 
скляних блоків, що дозволяє виготовляти їх більшої площі (за рахунок 
ширини) при тому ж навантаженні 100––250 Па, що в свою чергу, 
дозволяє збільшити крок між шпросами, знижуючи затінення і збіль-
шуючи світлопропускну здатність покрівлі. Нарешті, організований 
відвід конденсату з блоків зменшує утворення капелі, шкідливої для 
рослин.* 

 

    
 

*Заявка № 3911682/33, СССР, М. Кл. Е 04 D 3/02. Уплотнение стыка стеколь-
ных блоков / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1985. – рос. 

 

Джерела інформації, прийняті до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 874929, М. Кл. Е 04 D 3/02, 1981. 

2. Топчий Д.Н. Сельскохозяйственные здания и сооружения. – М.: Стройиздат, 
1973, с. 329. 

 
Однак зі збільшенням кроку між шпросами, що досягається про-

понованим рішенням, затінення робочої поверхні цілком не виключа-
ється. Крім того, навіть при надійності пропонованих стиків скляних 
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блоків залишається їх велика множина. Останнє є трудомістким і 
матеріаломістким. Нарешті, шпроси є складними у виготовленні з-за 
специфічної конфігурації, а їх матеріал (деревина) є недовговічним у 
вологому і теплому середовищі таких споруд як теплиці і т. ін.  

 
ПОКРЫТИЕ КУЛЬТИВАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ 

 
Изобретение относится к строительству культивационных со-

оружений (теплиц, парников и т.п.). 
Известно покрытие культивационного сооружения, включаю-

щее присоединенные к нему пластмассовые покрытия, водосточные 
желоба, имеющие проходящие в продольном направлении крепежные 
устройства с охватывающими и охватываемыми деталями, между ко-
торыми зажаты концы пластмассовых покрытий посредством фланцев 
и винтов [1].  

Недостатком известного покрытия является сложность устрой-
ства и невысокая светопрозрачность. 

Прототипом изобретения является покрытие культивационного 
сооружения, включающее швеллерообразные балки с полками, распо-
ложенными вверх, светопрозрачное ограждение, расположенное на ду-
гообразных элементах, опертых на балки, и детали крепления элемен-
тов к балкам [2].  

Недостатком прототипа является также сложность устройства и 
невысокая светопрозрачность. 

Целью изобретения является упрощение конструкции и увели-
чение светопрозрачности.  

Поставленная цель достигается предложенным ниже решением 
покрытия культивационного сооружения, иллюстрированным рисун-
ком 2.3.6: фіг. 1 – решение по прототипу; фиг. 2 – предложенное по-
крытие, вид сверху; фиг. 3 – разрез І–І на фиг.1; фиг. 4 – узел А; фиг. 5 
– общий вид пруткового каркаса; фиг. 6 – общий вид детали крепле-
ния. 

Покрытие культивационного сооружения состоит из балок 1, све-
топрозрачного ограждения 2, каркасов 3 и деталей 4 крепления. Балки 
1 выполнены из швеллерообразного стеклопрофилита и уложены пол-
ками вверх. Светопрозрачное ограждение 2 выполнено из пленочного 
материала и уложено поверх каркасов 3, которые выполнены в виде 
самоустойчивых замкнутых прутковых элементов прямоугольного 
очертания в плане с продольными сторонами, образующими прогоны.  

Каркасы 3 установлены на стенки балок 1 враспор с полками ба- 
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 Рисунок 2.3.6 – Покрытие  
культивационного 

сооружения 
 

фіг. 1 – прототип; фиг. 2 –
предложенное покрытие, вид 
сверху; фиг. 3 – разрез І-І на 
фиг. 1;  фиг.  4  –  узел  А;
фиг. 5  –  общий вид прутко-
вого каркаса; фиг. 6 – общий 
вид детали крепления: 
 

1 – балка из швеллерообраз-
ного стеклопрофилита; 2 –
светопрозрачное пленочное 
ограждение; 3 – каркасы из 
пружинящей проволоки; 4 –
такие же детали крепления.  
 
лок 1 и расположены в
смежных пролетах на 
балках 1 со смещением 
в шахматном порядке. 
Детали крепления 4 
выполнены из прутко-
вых пружинящих ова-
лов и установлены по-
верх пленочного огра-
ждения 2 враспор с
полками балок 1. Кар-
касы 3 и детали 4 кре-
пления выполнены, на-
пример,   из   стальной  

упругой проволоки. Прогоны каркасов 3 имеют петлеобразные загибы, 
расположенные над стенками балок 1. Покрытие культивационного 
сооружения работает следующим образом. 

Пленочное светопрозрачное ограждение 2, поддерживаемое ду-
гообразными прогонами каркасов 3, закреплено в полостях швеллеро-
образных балок 1 снизу этими пружинящими каркасами 3, а сверху – 
пружинящими деталями 4 крепления. При этом каркасы 3 и детали 
крепления 4 из пружинящей проволоки дают минимальное затенение, 
а швеллерообразные балки 1 являются светопрозрачными. Элементы 
1, 2 и 3 покрытия обладают необходимой несущей способностью, со-
ответствующей приходящейся на них нагрузке. При этом шахматный 
порядок смещения каркасов 3 в смежных пролетах между балками 1 
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обеспечивает равный шаг дугообразных прогонов каркаса 3. Петлеоб-
разные загибы каркасов 3 не препятствуют отводу внутренней капели 
со светопрозрачного пленочного ограждения 2 по внутренним полос-
тям швеллерообразных балок 1, выполняющих дополнительную функ-
цию водосточных желобов (шпросов).  

Отвод атмосферных вод с покрытия культивационного соору-
жения осуществляется после их стока по светопрозрачному пленочно-
му ограждению 2 благодаря дугообразным (вверх) прогонам каркасов 
3 во внутренние полости швеллерообразных балок 1 и далее по ним 
как по водосточным желобам. Овальные детали крепления 4 практиче-
ски не препятствуют отводу атмосферных вод снаружи пленочного 
ограждения 2. Рифление поверхностей стеклопрофилита внутри по-
лости балок 1 способствует надежной фиксации пленочного светопро-
зрачного ограждения 2 каркасами 3 и деталями  крепления 4 из пру-
жинящей проволоки. 

Покрытие культивационного сооружения, имеющее небольшие 
пролеты (из одной балки около 3 м, из двух – 6 м), позволяет одновре-
менно упростить конструкцию и повысить светопрозрачность благо-
даря использованию стандартного стеклопрофилита, совмещающего 
функции несущей пролетной балки и водосточного желоба со свето-
прозрачностью материала. 

Стеклопрофилит, предназначенный для ограждения вертикаль-
ных светопрозрачных проемов (окон, витражей), в данном решении 
применен для наклонного светопрозрачного покрытия сооружения, что 
является результатом использования метода  инверсии  (то есть 
иного применения объекта в той же отрасли техники) как метода раз-
нозаменяемости.  

 

Формула  изобретения  9  

 

1. ПОКРЫТИЕ КУЛЬТИВАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ, 
включающее швеллерообразные балки с полками, расположенными 
вверх, светопрозрачное ограждение, расположенное на дугообразных 
элементах, опертых на балки, и детали крепления, отличающееся  
тем, что с целью упрощения конструкции и повышения светопрозрач-
ности, балки выполнены из стеклопрофилита, дугообразные элементы 
– в виде самоустойчивых замкнутых двухопорных прутковых каркасов 
прямоугольного очертания в плане с продольными сторонами, обра-
зующими опорные дуги, установленными на стенку балок враспор с 
полками балки, при этом светопрозрачное ограждение выполнено из 
пленочного материала, уложенного на прутковые каркасы, а детали 
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крепления – из прутковых пружинящих овалов, установленных поверх 
пленочного материала враспор с полками балки, причем прутковые 
каркасы в смежных пролетах расположены на балках со смещением их 
в шахматном порядке. 

2. Покрытие по п. 1, отличающееся  тем, что, с целью обеспе-
чения внутреннего отвода капели, поперечные дугообразные стороны 
прутковых прогонов выполнены с петлеобразными загибами, распо-
ложенными над стенками балок. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент США № 4117636, кл. 52-13, 1980. 
2. Патент США № 4422268, кл. Е 04 В 1/32, 1983. 
 
Сільськогосподарські будівлі, споруди мають розвинену кла-

сифікацію за технологічним призначенням. Зокрема, у будь-яких ре-
гіонах широко використовують тваринницькі та птахівницькі будівлі, 
які у даній галузі є різноманітними за призначенням та мають спе-
цифічні особливості технології. Одну з таких технологічних особливо-
стей розглянемо докладніше згідно з технічним рішенням сучасного 
технічного завдання.  

Відомі електротехнічні пристрої для штучного освітлення 
приміщень (цехів) та лікувального опромінення тварин і птахів. Ці 
електротехнічні пристрої зазвичай підвішують до несучих конструкцій 
покриттів (балок, ферм, ригелів рам) будівель. Вони містять звичайну і 
силову електропроводку та прилади, що освітлюють та/або опроміню-
ють. Таке технічне рішення має відкрите застосування у всіх виробни-
чих будівлях.  

Маються також винаходи, який розглянемо нижче.  
 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОПРОМІНЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ПТАХІВ 

 

Відомо про пристрій для опромінення, що містить несучі і 
формотворчі пневматичні оболонки, виконані у вигляді циліндричних 
замкнутих світловодів, вигнутих у вигляді піварки, в торці яких вве-
дені оптичні пристрої і джерела освітлення. Надувні щілинні світло-
проводи виконані з плівкового світлопрозорого матеріалу і мають одну 
поверхню, що дзеркально відбиває світло, а іншу – що його пропускає. 
Світло, що подається через торці оболонки, багато разів відбиваючись 
від дзеркальної поверхні, «транспортується» уздовж оболонки, виходя-
чи при цьому через поверхню, що його пропускає.  Таким чином, ство- 
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рюється лінійне в плані джерело світла [1].  
Недоліком пневматичного світловоду у вигляді циліндричної 

піварки є те, що він не забезпечує рівномірності освітлення у власній 
площині, оскільки біля основи піварки освітлення підлоги сильніше, 
ніж у верхній частині (в зеніті), тобто на підлогу світло падає з висоти 
значно ослабленим. Освітлення із площини піварки також нерівно-
мірне – під нею освітлення сильніше, ніж в кроці між ними з-за бічно-
го екранування дзеркальною поверхнею світловода. Крім того, пнев-
матичні світлопроводи у виробничих умовах важко зберегти у цілісно-
сті, оскільки є надувними (під повітряним тиском) і з плівкового (кон-
структивно нетривкого) матеріалу, у зв'язку з чим э недоцільними для 
використання у виробничих будівлях, які не охороняють. Нарешті, 
якщо їх виготовляють не арочними самонесучими, а плоскими навіс-
ними (таке рішення також є), то необхідно використовувати кроквяні 
чи структурні несучі конструкції покриття будівлі для їх підвішування.  

Метою пропонованого технічного рішення є забезпечення рів-
номірності освітлення по всій площі підлоги, спрощення конструкції із 
забезпеченням можливості застосування у виробництві без загрози 
ненавмисного пошкодження.  

Поставлена мета досягається конструктивним рішенням щілин-
ного світловода, показаного на рисунку 2.3.7: фіг. 1 – пристрій згідно з 
прототипом; фіг. 2 – план пропонованого покриття; фіг. 3 – розріз І-І 
по фіг. 2; фіг. 4 – вузол А на фіг. 2; фіг. 5 – вузол Б на фіг. 3. 

Пристрій виконаний у вигляді просторової структурної ферми 1 
покриття будівлі. Ферма 1 включає панелі 2 нижнього паску, що взаєм-
но перетинаються під прямим кутом і утворюють у плані квадрати. Та-
ким чином, довжина панелей 2 однакова в поздовжніх і поперечних 
напрямках. Ферма 1 спирається на стійки 3 і виконана з конструк-
ційного (жорсткого, міцного) матеріалу, наприклад, з холодногнутої 
сталі. Панелі 2 виконані у вигляді циліндричного профілю 4, розімкну-
того знизу (у розтягнутих «волокнах») з утворенням поздовжніх щілин 
5, які по обидві сторони профілю 4 мають поздовжні потовщення – 
«бульби» 6. Через перетини поздовжніх щілин 5 пропущені стрижні 7. 
Бічні поверхні профілів 4 в місцях сполучення панелей 2 з'єднані між 
собою зварюванням по лінії 8 сполучення. Внутрішня поверхня 
профілів 4 має дзеркальне покриття 9, виконане наприклад, напилю-
ванням алюмінієвої пудри. У торцях нижнього паску ферми 1 введені 
оптичні пристрої 10 і джерела 11 освітлення та/або опромінення. 
Розімкнута частина профілю 4 (щілина 5) закрита накладним плафо-
ном 12. Джерела 11 видимого спектру (світла)  і  невидимого  (наприк- 
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Рисунок 2.3.7 – Пристрій для опромінення  
сільськогосподарських тварин і птахів 

 

фіг. 1 – прототип (Ю.Б. Айзенберг, 1981); фіг. 2 – план пропонованого покриття; фіг. 3 – 
розріз І-І по фіг. 2; фіг. 4 – вузол А на фіг. 2; фіг. 5 – вузол Б на фіг. 3: 
 

1 – просторова структурна ферма;  2  –  панелі нижнього паску ферми; 3 – стійки будівлі; 
4 – циліндричні профілі;  5  –  поздовжні щілини;  6 –  поздовжні «бульби»;  7 – стрижні; 
8 – лінія сполучення панелей ферми; 9 – дзеркальний шар; 10 – введений оптичний 
пристрій; 11 – джерело світла/опромінення; 12 – плафон. 
 

лад, ультрафіолетового опромінення) можуть бути розміщені в різних 
торцях ферми 1, утворюючи взаємно перпендикулярні потоки, або ці 
потоки поєднані в загальному джерелі 11.  

Пристрій для опромінення працює таким чином.  
Структурна просторова ферма 1 є несучою конструкцією по-

криття будівлі. Перехресно розташовані панелі 2 нижнього паску фер-
ми 1 завдяки дзеркальному шару 9, поздовжнім щілинам 5 в розімкну-
тих профілях 4 і плафонам 12 спільно з введеним оптичним пристроєм 
10 і джерелом світла/промінів 11 утворюють перехресні світлопроводи 

з квадратною сіткою в плані. Джерела освітлення/опромінення 11, 
встановлені під гострим кутом до поздовжньої осі панелей 2, забезпе-
чують розподіл світлової/опромінюючої енергії по довжині нижнього 
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паску ферми 1. Дзеркальний шар 9 відбиває промені від джерела 11, 
направляючи їх вниз і в сторони. Поздовжні щілини 5 в розімкнутих 
профілях 4 забезпечують працездатність панелей 2 як світловодів з 
нижніх панелей 2 структурної ферми 1, що є з конструкційного оптич-
но непрозорого матеріалу, забезпечуючи вихід світла/промінів з 
циліндричного профілю 4. Плафони 12 захищають дзеркальний шар 9 
від забруднення і забезпечують розсіювання світла/опромінювання для 
більш рівномірного його розподілу за площею (об'ємом) будівлі. Пере-
хресне розташування світловодів-панелей 2 в структурній фермі 1, бу-
дучи конструктивно несучим елементом покриття, одночасно є дореч-
ним для створення рівномірного освітлення/опромінення робочої 
поверхні (об'єму) будівлі. Місцеві потовщення 6 компенсують концен-
трацію напружень, що спричинюється поздовжніми щілинами 5 в 
нижніх розтягнутих «волокнах» циліндричного профілю 4. Парні 
стрижні 7, об'єднуючи між собою панелі 2 в місцях перетину поздов-
жніх щілин 5, забезпечують працездатність нижнього поясу ферми 1 
як несучої конструкції покриття, тобто в місцях відсутності конструк-
ційного матеріалу сприймають на себе навантаження від покриття. 
Зварювання по лініях 8 сполучення профілів 4 об'єднує пересічні 
панелі 2 в нижній площинний пасок ферми. 

Запропонований пристрій завдяки виконанню світловодів з кон-
струкційного міцного матеріалу забезпечує рівномірність освітлення 
/опромінення по всій площі підлоги та об'єму будівлі за рахунок квад-
ратного і горизонтального розташування світловодів; спрощує конст-
рукцію, поєднуючи світлопроводи зі структурною просторовою фер-
мою; надає безпечності для устрою щодо застосування світловодів у 
виробничих будівлях, наприклад, в сільськогосподарських для тварин і 
птахів (для підвищення їх продуктивності).*  

    
 

*Заявка СССР № 4458994/07, М. Кл. F 21 S 1/14. Устройство для облучения 
сельскохозяйственных животных и  птиц  /  П.В. Гаврилов  и  И.И. Романенко. – М.: 
ВНИИГПЭ, 1988. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 867879, М. Кл. F 21 S 1/14, 1981. 
 

Відомо, що дахи і суміщені покриття житлових, громадських і 
виробничих будівель вимагають вентиляції (в літній період року) для 
осушення горищного простору та утеплювача. Тому в карнизній ча-
стині стіни передбачають вентиляційні отвори. У капітальних громад-
ських будівлях з високим рівнем вимог вентильовані отвори можуть 
обладнуватися електромеханічними пристроями із засувками, що доз-
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воляють закривати ці отвори у зимовий період. Проте такі пристрої є 
дорогими і вимагають експлуатаційних витрат, тому у звичайних буді-
влях вентиляційні отвори зазвичай залишаються відкритими цілорічно, 
що призводить до певних втрат тепла в опалювальний період.  

Дане технічне завдання може вирішуватися іншим шляхом, 
який не потребуватиме ніяких витрат на дорогі пристрої та їх обслуго-
вування.  

 

КАРНИЗНИЙ ВУЗОЛ 
 

Відомий карнизний вузол півпрохідного покриття будівлі з 
вентиляційними отворами в карнизній частині стіни з кутовим елемен-
том, встановленим із зазором щодо карнизної частини стіни і над нею 
для посилення вентилювання шляхом створення ежекторного ефекту. 
Таким рішенням запобігають утворення снігових заметів покриття [1].  

Недоліком цього рішення є те, що пристрій, не маючи засувок, 
посилює вентиляцію покриття цілорічно і у будівкльно-кліматичних 
умовах з суворими зимами збільшує втрати тепла в опалювальний 
період. Це рішення є найбільш близьким за технічною сутністю та до-
сягненню результату (хоча і зворотному) до пропонованого рішення.  

Мета пропонованого рішення – економія тепла будівлі у зимо-
вий період без експлуатаційних витрат.  

Поставлена мета досягається пристроєм карнизного вузла, що 
показаний на рисунку 2.3.8: фіг. 1 – карнизний вузол згідно з прототи-
пом; фіг. 2 – пропонований карнизний вузол, поперечний розріз; фіг. 3 
– вид А по фіг.2. 

Карнизний вузол будівлі включає вентиляційні отвори 1 і куто-
вий елемент 2, який однією полицею 3 встановлений фронтально до 
вентиляційних отворів 1 на відстані від них, а іншою полицею 4 – реб-
ром впритул до стінки карниза 5 нижче вентиляційних отворів 1, при 
цьому фронтальна полиця 3 має висоту не нижче висоти карниза. По-
лиця 4 має поперечний і поздовжній ухили і водопропускний отвір 6 
під ринву.  

Карнизний вузол працює таким чином.  
Під тиском вітру повітря з певною швидкістю огинає фронталь-

ну полицю 3 кутового елемента 2, яка є екраном, завдяки чому за тиль-
ною його стороною створюється зона зниженого тиску, що змушує 
сніжинки випадати на полицю-ребро 4, заповнюючи порожнину між 
кутовим елементом 2 і карнизом 5 снігом. Таким чином штучно утво-
рюється сніговий «мішок», який закриває вентиляційні отвори 1, і вен-
тиляція горищного простору  (або суміщеного вентильованого покрит- 
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тя) припиняється. У весняний період сніговий мішок відтає, і через 
водопропускний отвір 6 тала вода відводиться у ринву (не показана) 
завдяки поперечному і поздовжньому ухилам полиці-ребра 4. 

Так само відводиться дощова вода в теплий період року. Таким 
чином, кутовий елемент 2 виконує разом функції водовідвідного лотка 
і екрану для утворення снігового «мішка» в зимовий період.  

Запропонований карнизний вузол дозволяє економити тепло у 
зимовий період, тобто є енергозберігаючою конструкцією, що не вима-
гає експлуатаційних витрат і електромеханічних пристроїв на відкри-
вання-закривання вентиляційних отворів в даху (або у суміщеному по-
критті). Такий карнизний вузол доцільно застосовувати у будівельно-
кліматичних районах з великими опадами у вигляді снігу.*  

    
 

*Заявка СССР № 4047402/33, М. Кл. Е 04 D 13/00. Карнизный узел / И.И. Рома-
ненко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1986. – рос. 

 
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
1. Авт. св. СССР № 700620, М. Кл. Е 04 D 13/00, 1979. 

 

МАНСАРДНИЙ ДАХ * 
 

Винахід відноситься до галузі будівництва, а саме – до структур-
них конструктивних частин одно- і двоповерхових  житлових будівель,  

    
*
Опис даної заявки на винахід (корисну модель) оформлено згідно з чинними 

вимогами «Закону України…» (див. Додаткова інформація). 

Рисунок 2.3.8 – Карнизний вузол 
 

фіг. 1 – карниз згідно з прототипом 
(Н.И. Шамриков і ін., 1997);  
 

фіг. 2 – пропонований карниз, 
поперечний розріз; фіг.3 – вид 
зверху: 
 

1  –  вентиляційний отвір; 2 – куто-
вий елемент; 3 – фронтальна поли-
ця; 4 – полиця-ребро (водостічний 
лоток); 5 – карниз; 6 – водопропу-
скний отвір під ринву. 
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а також котеджів, офісів і т. п.  
Відомий мансардний дах, який в об'ємно-планувальному і архі-

тектурно-конструктивному відношеннях утворений з горищного даху і 
мансардного приміщення (мансарди) у горищному просторі (горищі), 
що пристосовані для житла, які забезпечені несучими та огороджува-
льними елементами, розташованими на карнизах, що вінчають стіни 
будівлі [Хохлова Л.П. Проектирование гражданских зданий для села. – 
М.: ВО «Аргопромиздат», 1988, с. 228, рис. 78] чи подібних цілей 
(офісів тощо). 

У такому мансардному даху недостатньо доцільно використову-
ється об'єм горищного простору як мансарди з-за цільноплоских ска-
тів даху (що зменшує корисну площу підлоги), є непридатною для 
мешкання людей взимку з-за відсутності утеплювача по контуру ман-
сарди та недостатнього захисту від нагріву влітку, оскільки з-за похи-
лого положення скатів вони сильніше (за вертикальні стіни будівлі) 
нагріваються від опромінення сонцем (інсоляції). 

Найбільш близьким за технічною суттю до запропонованого ви-
находу, що подається, є обраний як прототип мансардний дах, який 
складається з горищного даху ламаного поперечного перерізу та ман-
сарди у горищному просторі, при цьому дах містить несучі елементи, 
які спираються на верхівки стін, утеплювач і пароізоляцію, що обрам-
ляють мансарду зсередини по контуру мансарди, та вентильовані по-
вітряні прошарки між дахом і утеплювачем, які мають над верхівками  
стін припливні та у гребні даху витяжні отвори [Архитектура граждан-
ских и промышленных зданий в пяти томах. Т. ІІІ. Жилые здания / Под 
ред. К.К. Шевцова. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1983,                
с. 180, рис.16.3]. 

Рішення за прототипом збільшує корисні об'єм і площу мансар-
ди завдяки зламам у скатах даху з різним кутом похилу його частин, 
надає можливість мешкання у мансарді взимку завдяки утеплювачу і 
пароізоляції та зменшити вплив інсоляції на мансарду влітку завдяки 
вентильованим повітряним прошаркам між дахом і утеплювачем, 
оскільки подане через припливні отвори над верхівками стін і нагріте 
скатами даху від інсоляції повітря видаляється через витяжні отвори у 
гребні даху, а на його місце поступає зовнішнє повітря, утворюючи по-
вітряний потік, що охолоджує мансарду. 

Недоліками прототипу є те, що скати даху, які є крутішими у 
їхніх значних частинах з-за ламаного поперечного перерізу, нагріва-
ються від інсоляції більше; злами даху своєю конфігурацією декілька 
погіршують природну вентиляцію (аерацію); припливні і витяжні от-
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вори в утеплювачі зосереджують в собі потоки повітря, зменшуючи 
площі поверхонь мансарди, що охолоджуються аерацією; при цьому 
аерація вентильованими повітряними прошарками відбувається і взим-
ку з-за відкритих припливних і витяжних отворів, що спричиняє втра-
ти тепла з приміщення мансарди. 

В основу винаходу покладено завдання щодо удосконалення 
мансардного даху, у якому завдяки введенню додаткових і зміненню 
існуючих конструктивних елементів на зламах даху з припливними 
прорізами, що відкриті влітку, утворюється ежекторний ефект, завдяки 
чому підвищується ефективність аерації мансарди, та закриті взимку, 
що виключає аерацію, з утворенням при цьому замкнутих повітряних 
прошарків, які стають додатковим утеплювачем даху. 

Поставлене завдання досягається тим, що мансардний дах, який 
складається з  горищного даху ламаного поперечного перерізу та ман-
сарди у горищному просторі, при цьому дах містить несучі елементи, 
що спираються на верхівки стін, утеплювач і пароізоляцію, що обрам-
ляють горищний простір зсередини, та вентильовані повітряні про-
шарки між дахом і утеплювачем, які мають припливні отвори над 
верхівками стін та витяжні отвори у гребні даху, згідно з винаходом 
дах обладнано додатковими щілинними припливними прорізами, роз-
ташованими на зламах даху, а припливні отвори над верхівками стін і 
витяжні отвори у гребні даху виконані також у вигляді щілинних 
прорізів вздовж гребня даху, причому над останнім закріплена дво-
скатна гребенева накладка із зазором над скатами даху, при цьому 
припливні прорізи над верхівками стін і на зламах даху наділені 
шарнірно прикріпленими до них фартухами, а гребеневу накладку ви-
конано шарнірною на згині гребня. 

У мансардному даху несучі елементи, спираючись на верхівки 
стін, тримають дах над горищним простором, в якому розміщена ман-
сарда. Пароізоляція і утеплювач, що обрамляють горищний простір 
зсередини, захищають внутрішній простір мансарди відповідно від во-
ложистих і температурних впливів внутрішнього і зовнішнього повітря 
взимку і влітку, а саме: пароізоляція захищає утеплювач від зволожен-
ня внутрішнім повітрям мансарди, який погіршує теплотехнічні вла-
стивості утеплювача, а утеплювач перешкоджає проходженню зовніш-
нього тепла всередину мансарди влітку та втраті його внутрішнього 
тепла взимку. Зменшення нагріву мансарди від інсоляції влітку нада-
ють вентильовані повітряні прошарки, що мають припливні щілинні 
прорізи, розташовані над верхівками стін і додатково на зламах скатів 
даху, та витяжні щілинні прорізи на гребні даху, що забезпечує рівно-
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мірне поширення повітря по усій площі поверхонь мансарди. Гребене-
ва накладка, розташована із зазором над скатами даху, сприяє вида-
ленню потоків повітря, що охолоджують горищний простір влітку на-
вкруги мансарди під скатами даху. Взимку припливні щілинні прорізи 
над верхівками стін і на зламах даху закриваються фартухами завдяки 
їх шарнірному до них кріпленню, а витяжні прорізи на гребні даху за-
криваються двоскатною гребеневою накладкою поворотом в шарнірах 
на згині гребня. Закриті вентильовані повітряні прошарки між дахом і 
утеплювачем стають додатковим прошарком утеплення мансарди, що 
покращує його теплотехнічні властивості взимку.  

Відповідно до нових ознак пропонованого винаходом мансард-
ного даху, через його щілинні прорізи на зламах поступає додаткове 
зовнішнє повітря, яке є прохолоднішим за повітря, що проходить 
вздовж нижньої (вертикальної) поверхні мансардного даху, оскільки 
воно вже нагріте крутішою частиною скату даху. Додаткове зовнішнє 
повітря разом з вже нагрітим повітрям, що поступило через щілинні 
припливні прорізи над верхівками стін будівлі, збільшує швидкість ру-
ху повітря у вентильованих повітряних прошарках у напрямку до щі-
линних витяжних прорізів у гребні мансардного даху завдяки утворен-
ню ежекторного ефекту, чому сприяє гребенева накладка, яка виконана 
двохскатною і розташована із зазором над дахом. Ежекторний ефект 
прискорює рух повітряних потоків – ліворуч та/чи праворуч гребня за-
лежно від наявності чи відсутності вітру, положення сонця на небосхи-
лі, різної температури між лівою та правою схилами даху і ін. Причо-
му щілинні прорізи над верхівками стін будівлі, на зламах та у гребні 
даху утворюють рівномірно поширені по усіх площах поверхонь ман-
сарди потоки повітря, забезпечуючи рівномірно поширений відбір те-
пла від інсоляції з цих поверхонь. 

Таким чином, мансарда ефективно охолоджується влітку до тем-
ператури зовнішнього повітря.  

Взимку, коли необхідно зберігати тепло мансарди, витяжні 
щілинні прорізи над верхівками стін і  на зламах даху закриваються 
шарнірно прикріпленими до них фартухами, а витяжні щілинні прорізи 
на гребні даху щільно закриваються поворотом відкрилок в шарнірах 
на згині двоскатної гребеневої накладки до скатів даху.  

Таким чином мансарда ефективніше захищається від охолод-
ження взимку повітряним прошарком, що стає додатковим утепленням. 

Рішенням за прототипом такий позитивний ефект отримати не 
можна з-за відсутності влітку: додаткового  припливу прохолоднішого 
зовнішнього повітря на зломах даху; ежекторного ефекту, що утворю-
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ється додатковими прорізами на зламах даху; рівномірного відбору 
сонячного тепла, утворюваного щілинними прорізами у гребні даху з 
усіх поверхонь мансарди; та з-за відсутності взимку утворюваного зам-
кненого повітряного прошарку в утепленні даху. 

Винахід пояснюється кресленнями, поданими на рисунку 2.3.9, 
де на фіг. 1 зображений детальніший фрагмент з фіг. 2 пропонованого 
мансардного даху, поперечний розріз; на фіг. 2 – загальний вигляд. 

 

 
Рисунок 2.3.9 – Мансардний дах 

 

фіг. 1 – детальніший фрагмент даху з фіг. 2 у поперечному розрізі; фіг. 2 – загальний 
вигляд, поперечний розріз: 
1 – горищний дах; 2 – мансарда; 3 – горищний простір; 4 – несучі елементи; 5 – верхівка 
стіни; 6 – утеплювач; 7 – пароізоляція; 8, 9 – поверхні мансарди; 10 – вентильовані 
повітряні прошарки; 11, 12 – припливні прорізи; 13 – злами; 14 – щілинні витяжні 
прорізи; 15, 16 – скати даху; 17 – гребенева накладка; 18 – фартух 
 

Мансардний дах будівлі складається з горищного даху 1 ламано-
го поперечного перерізу та мансарди 2 у горищному просторі 3. Дах 1 
містить несучі елементи 4, що спираються на верхівки стін 5 і трима-
ють огороджувальні елементи – утеплювач 6 і пароізоляцію 7 – го-
рищного простору 3 зсередини вздовж поверхні 8 і по поверхні 9 ман-
сарди 2, та вентильовані повітряні прошарки 10 між дахом 1 і утеплю-
вачем 6, які мають припливні прорізи 11 над верхівками стін 5, 
припливні прорізи 12 на зламах 13 даху 1 і витяжні прорізи 14 у гребні 
даху 1. Припливні прорізи 11, 12 і витяжні прорізи 14, виконані щілин-
ними вздовж скатів відповідно 15, 16 даху 1. Витяжні прорізи 14 утво-
рені двоскатною гребеневою накладкою 17, закріпленою із зазором 
над скатами 15, 16. Припливні прорізи 11, 12 наділені фартухами 18, 
шарнірно прикріпленими до обрізів скатів 15, 16, а гребенева накладка 
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17 виконана шарнірною на згині гребня даху 1. При цьому покрівля 
даху має бути з цільноплоскими поверхнями. 

Пропонований мансардний дах працює таким чином.  
Горищний дах 1, спираючись на верхівки стін 5 несучими еле-

ментами 4, утворює горищний простір 3 мансарди 2, для збільшення 
корисної площі якої дах 1 має ламаний поперечний переріз, утворюю-
чи скати 15, 16 з різними кутами похилу. Горищний простір 3 зсереди-
ни огороджений утеплювачем 6 і пароізоляцією 7, утворюючи мансар-
ду 2. Утеплювач 6 захищає мансарду 2 від охолодження зовнішнім по-
вітрям взимку і від нагріву інсоляцією влітку, а пароізоляція 7 захищає 
утеплювач 6 від зволоження внутрішнім повітрям мансарди 2, щоб не 
погіршувати теплотехнічні властивості утеплювача 6.  

Влітку зовнішнє повітря через припливні прорізи 11 надходить у 
вентильовані повітряні прошарки 10 між дахом 1 і утеплювачем 6, 
відбирає тепло від нагрітих інсоляцією похилих скатів 15 та поверхні 8 
мансарди 2, і видаляється через витяжні прорізи 14 у гребні даху 1. 
Через припливні прорізи 12 на зламах 13 даху 1 поступає додаткове 
зовнішнє повітря, прохолодніше за повітря, що пройшло через при-
пливні прорізи 11, яке прискорює швидкість останнього завдяки ежек-
торному ефекту, і разом з ним видаляється через витяжні прорізи 14, 
охолоджуючи при цьому скати 16 даху 1 та поверхні 9 мансарди 2. 
Утворенню спрямованих потоків зовнішнього повітря у горищному 
просторі 3 сприяє двоскатна гребенева накладка 17 завдяки зазору між 
нею і дахом 1. Організовані потоки зовнішнього повітря, що проходять 
по вентильованим повітряним прошаркам 10, відбирають також тепло 
інсоляції, що нагріває зовнішні поверхні 8 і 9 мансарди 2 і видаляють 
його через зазор між скатами 16 даху 1 і гребеневою накладкою 17 на-
зовні. При цьому двоскатна гребенева накладка 17 з-за зазору між ним 
і скатами 16 даху 1 спрямовує повітряні потоки ліворуч та/чи праворуч 
гребня даху 1. Причому припливні прорізи 11, 12 та витяжні прорізи 
14, що є щілинними, утворюють поширені по усіх площах поверхонь 
8, 9 мансарди 2 та скатів 15, 16 повітряні потоки, забезпечуючи рівно-
мірний відбір з них інсоляційного тепла.  

Взимку, коли щілинні припливні прорізи 11 і 12 закриті фарту-
хами 18 завдяки їхньому шарнірному кріпленню до обрізів скатів 15 і 
16, а витяжні прорізи 14 закриті гребеневою накладкою 17 завдяки її 
шарнірному виконанню на згині гребня, повітряні прошарки 10 пере- 
стають бути вентильованими, а утворюють додатковий замкнений по-
вітряний шар утеплення над утеплювачем 6, що збільшує разовий опір 
теплопередачі даху 1 і мансарди 2. При цьому цільноплоска покрівля 
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даху забезпечує дію ежекторного ефекту, оскільки є повітронепроник-
ною. 

Відповідно до нових ознак мансарда ефективніше охолоджува-
тиметься влітку до температури зовнішнього повітря та захищатиметь-
ся від охолодження зовнішнім повітрям взимку, тобто внутрішня тем-
пература у приміщенні мансарді буде комфортнішою, що забезпечува-
тиме цілорічне енергозбереження експлуатації мансардного даху. 

 
Формула  винаходу  10 

МАНСАРДНИЙ ДАХ, що складається з горищного даху лама-
ного поперечного перерізу та мансарди у горищному просторі, при 
цьому дах містить несучі елементи, що спираються на верхівки стін, 
утеплювач і пароізоляцію, що обрамляють горищний простір зсереди-
ни та вентильовані повітряні прошарки між дахом і утеплювачем, які 
мають припливні отвори над верхівками стін та витяжні отвори у греб-
ні даху, який  в ідр ізняється  тим ,  що  дах обладнано додатковими 
щілинними припливними прорізами, розташованими на зломах даху, а 
припливні отвори над верхівками стін і витяжні отвори у гребні даху 
виконані також у вигляді щілинних прорізів вздовж гребня даху, при-
чому над останнім закріплена двоскатна гребенева накладка із зазором 
над скатами даху, при цьому припливні прорізи над верхівками стін і 
на зломах даху наділені шарнірно прикріпленими до них фартухами, а 
гребеневу накладку виконано шарнірною на згині гребня.* 

    
*Заявка України на винахід «Мансардний дах», МПК Е 04 D 13/00. / І.І. Рома-

ненко, 2013. 
 
 
2.4  Каркаси  
 
 

Тема попереднього  
ознайомлення:  
«Каркаси  виробничих  
і цивільних будівель» 
 

Заводи будівельної індустрії серійно 
виготовляють для одноповерхових кар-
касних будівель промисловості, транс-
порту, сільського господарства і інших  

галузей несучі конструкції, переважно, рамного типу – з трьохшарнір-
них рам та стійко-балкові. 

Так, у типовому Українському зональному каталозі УЗК-2, при-
значеному для сільськогосподарського будівництва з метою підви-
щення продуктивності заводів шляхом скорочення номенклатури збір-
них виробів, передбачене застосування трьохшарнірних рам: з прольо-
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тами 3-х типорозмірів – 12, 18 і 21 м заввишки з 6-ма типорозмірами – 
2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,6 і 4,2 м для 5-ти значень навантаження на покриття 
– 60, 75, 135, 180 і 120 МПа. Тобто разом у каталог включено 4 типи 29 
типорозмірів залізобетонних піврам і додатково 2 типи 14 типорозмі-
рів – з деревини.  

Для стійко-балкових рам каталог містить: залізобетонних – 5 ти-
пів колон 90-та типорозмірів, 3-типи прольотних балок 7-ми типороз-
мірів і 1 тип кроквяної ферми 4-х типорозмірів; сталево-залізобетон-
них – 1 тип ферми 3-х типорозмірів; сталевих – 3 типа ферм 13 типо-
розмірів. Разом: 13 типів 117 типорозмірів збірних виробів.  

З викладеного виходить очевидна проблема стосовно до того, 
що навіть скорочений каталог є багатономенклатурним. Подальше 
вирішення проблеми скорочення номенклатури, наприклад, трьох-
шарнірних рам без завдання шкоди різноманіттю планувальних 
параметрів будівель з них, а навіть і при збільшенні останніх, можна 
досягти іншими шляхами, а не  симпліфікацією   (тобто спрощен-
ням номенклатури вибіркою, вилученням окремих типів і типорозмірів 
збірних конструкцій), що було з каталогом УЗК-2. 

Далі наведені технічні рішення стосовно до розв'язання супереч-
ливої проблеми – збільшення багатоманітності (за об'ємно-плануваль-
ними рішеннями, кількістю величин кроків, прольотів і навантажень) 
при одночасному скороченні номенклатури збірних конструкцій. 

 
СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ РАМ 

 

Изобретение относится к строительству одноэтажных зданий, 
преимущественно, производственного назначения, например, сельско-
хозяйственного. 

Наиболее близким техническим решением по достижению цели 
и конструктивному выполнению является способ образования двух и 
более рам из Г-образных полурам, установленных на расстоянии од-
ной от другой, включающий установку между ними пролетной конст-
рукции (см. рис. 3.1.1, например, фиг. 6) [1].  

Недостатком прототипа является то, что разгружающее дейст-
вие пролетной конструкции на соединяемые Г-образные полурамы 
зданий, не влечет за собой уменьшения номенклатуры этих полурам, 
поскольку догруженные пролетные конструкции полурамы должны 
иметь иную (большую) несущую способность. 

Цель изобретения – сокращение номенклатуры полурам при 
уменьшении нагрузки на раму.  
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Поставленная цель достигается способом, изложенным ниже и 
иллюстрированным рисунком 2.4.1: на фиг. 1 показаны схемы рам зда-
ний (совмещены два типа конструктивных схем рам) при пролете l = 0; 
на фиг. 2 – то же пролетом l1 > 0; на фиг. 3 – то же, пролетом l2 > l1 > 0. 

 
Рисунок 2.4.1 – Способ образования рам 

(схемы поперечных разрезов рам из Г-образных полурам с переменным пролетом) 
 

фиг. 1  –  схемы  рам  зданий  (два  типа  конструктивных  схем)  при  пролете  l  =  0; 
фиг. 2 – то же, пролетом  l1 > 0;  фиг. 3 – то же, пролетом  l2 > l1 > 0: 
 

1 – полурама; 2 – вставки из комплекта. 
 

Для образования рам в здании устанавливают на расстоянии од-
на от другой Г-образные полурамы 1 и соединяют их пролетной встав-
кой 2, которую берут из комплекта предварительно изготовленных 
вставок с рядом возрастающих длин l1, l2, l3 и т. д. соответственно 
уменьшению нагрузок q1, q2, q3 и т. д. Каждая длина пролетной вставки 
исчерпывает несущую способность рамы без пролетной вставки при 
работе рамы с пролетной вставкой на соответствующую нагрузку. При 
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этом ряд длин пролетной вставки 2 устанавливают унифицированно-
параметрическим соответственно такому же ряду климатических рай-
онных и конструктивных нагрузок, действующих на раму. 

Рама, рассчитанная для определенного климатического района и 
определенной конструкции ограждений, воспринимает нагрузку по 
верхнему пределу значений q1. Для применения рамы в другом клима-
тическом районе, с другим ограждением, создающими нагрузку q2, 
меньшую, чем q1, полурамы соединяют вставкой пролетом l1. При этом 
в полурамах возрастают усилия до значений, равных усилиям от на-
грузки q1. Используя раму в следующем районе и с другим ограждени-
ем, создающим еще меньшую нагрузку q3, берут еще боJльшую вставку 
l2, которая вызывает в полурамах большее увеличение усилий до зна-
чений, равных усилиям от q1, и т. д. Для унификации пролета рамы с 
рядом значений нагрузки q1, q2,, q3, ... образуют модульный ряд длины 
l1, l2, ... вставки. 

Предлагаемый способ сокращает номенклатуру типоразмеров 
рамы по несущей способности полурамы при уменьшении нагрузки на 
нее, что позволяет обеспечить более широкую строительно-климати-
ческую унификацию, т. е. возможность применять различные ограж-
дающие конструкции в одном климатическом районе с повышением 
объемно-планировочных и технологических возможностей здания без 
увеличения материалоемкости.  

 
Формула  изобретения  1 1  

 

СПОСОБ ОБРАЗОВАНИЯ РАМ, включающий установку на 
расстоянии Г-образных полурам и соединение их пролетной вставкой, 
отличающийся  тем, что с целью сокращения номенклатуры полу-
рам при уменьшении нагрузки на раму, используют пролетную встав-
ку из предварительно изготовленного комплекта вставок с рядом воз-
растающих соответственно уменьшению нагрузки длин, исчерпываю-
щих несущую способность рамы без пролетной вставки. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Уманский О.А. Схемы инженерных сооружений. – Киев: Изд-во кассы взаи-
мопомощи студентов КПИ, 1930, табл. 5 (прототип). 

 
У наведеному конструктивному рішенні для утворення рам при 

з'єднанні прольотної вставки 2 до ригеля піврами 1 необхідно врахову-
вати можливе змінення розрахункової статичної схеми конструкції 
стосовно збереження її геометричної незмінності  (може  з'явитися зай- 
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вий шарнір).  
На рисунку 2.4.2 показані варіанти вузлів сполучення вставки з 

ригелем піврами у гребеневому вузлі, відповідні наведеному застере-
женню: фіг 1 – шарнірний; фіг. 2 – жорсткий. 
 

 
 
 

Рисунок 2.4.2 – Вузли сполучення вставки з ригелем піврами  
у гребеневому вузлі 

 

фіг 1 – шарнірний; фіг. 2 – жорсткий: 1 – ригель піврами; 2 – вставка зі сталевого швелера 
 

Як несучі конструкції (остови) одноповерхових будівель засто-
совують не тільки трьохшарнірні рами, про що йшлося, але і стійко-
балкові, для яких пропонований винахід є  неприйнятним. Запропонує-
мо наступний винахід, що поширюється на інші типи рам, а поперед-
ній приймемо за прототип. 
 

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ КАРКАСА БУДІВЛІ  
ЗІ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ  

 

Винахід має відношення до утворення каркасів будівель із за-
стосуванням збірних типових і уніфікованих елементів за каталогами, 
наприклад, серії УЗК-2 для одноповерхових сільськогосподарських бу-
дівель, каркасу міжвидового застосування с.1.020-1/87 для багатопо-
верхових громадських будівель, виробничих та допоміжних будівель 
промислових підприємств і ін. 

Відомий спосіб утворення каркасних будівель із збірних еле-
ментів, який містить встановлення на відстані одна від одної попереч-
них рам та з'єднання їх між собою несучими настилами, довжина яких 
відповідає відстані (кроку) між рамами. При цьому довжина настилів 
приймається такою, що задовольняє несучу здатність рам, яку визна-
чають за граничними станами при умові нормативного навантаження 
на покриття (або перекриття) та з урахуванням ГОСТ 28984-91 «Мо-
дульной координации размеров в строительстве» (МКРС), наприклад, 
6; 7,2; 9; 12 м [1].  

Недоліком такого способу утворення каркасу є перевитрати кон- 
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струкційних матеріалів у збірних несучих елементах рам, які обумов-
лені збільшено-модульними параметрами координаційної сітки (кроку, 
прольоту) і нормативних навантажень, що входять до складу відповід-
них уніфіковано-параметричних рядів. 

В реальних умовах збірні типові уніфіковані (стандартні) несучі 
елементи каркасних будівель працюють за граничними станами лише в 
окремих випадках, за умови збігу нормативних (стандартних) і фак-
тичних значень геометричних та вантажних параметрів елементів. У 
проміжках між суміжними значеннями нормативних параметрів, що 
входять до складу уніфіковано-параметричних рядів, на підставі яких 
визначаються крок, проліт, нормативне навантаження і інше, фактич-
ний напружено-деформований стан збірних елементів не відповідає 
розрахунковим граничним станам, що обумовлює перевитрати мате-
ріалів. Із збільшенням градації числових значень в уніфіковано-пара-
метричних рядах збільшується область можливого використання еле-
ментів у складі номенклатури. Це є доцільним задля масового серійно-
го виробництва збірних елементів, техніко-економічна ефективність 
яких збільшується при зменшенні їх номенклатури і збільшенні об'єму 
їх серійного виробництва. 

Однак при цьому відповідним чином зростають і перевитрати 
конструкційних матеріалів. Наприклад, за розрахунком потрібний про-
літ складає 9,75 м, але відповідно до вимог МКРС приймається най-
ближчий більший уніфікований модульний розмір 12 м. Так само, при 
фактичному навантаженні на прольотний елемент, що дорівнює, на-
приклад, 1,65 кН/м, приймається найближча більша уніфікована нор-
мативна величина 1,80 кН/м. 

Найбільш близьким до винаходу, що наведено нижче, є спосіб 
утворення каркасних будівель із збірних елементів, який містить вста-
новлення на відстані одна від одної поперечних рам та з'єднання їх між 
собою вставками із попередньо виготовленої номенклатури різних за 
довжиною елементів, за рахунок чого вичерпують несучу здатність 
рам при зміні фактичного навантаження на раму відносно стандартно-
го (або зменшено-уніфікованого модульного) [2]. 

Технічне рішення за прототипом дозволяє виключити переви-
трати матеріалів у стандартних збірних несучих елементах, обумовлені 
збільшеною модульною уніфікацією розмірів прольотів рам, шляхом 
вичерпання надлишку несучої здатності рам, коли їх навантаження 
менше за стандартне.  

Однак, це досягається за рахунок додаткової номенклатури 
(комплекту) типів і типорозмірів елементів, які мають нетипове рішен-
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ня. Також ускладнюється монтаж рам у зв'язку із необхідністю вико-
нання додаткових з'єднань, які теж є нетиповими. Крім того, рішення 
за прототипом не забезпечує зворотної можливості, тобто компенсува-
ти нестачу несучої здатності елементів поперечних рам, що обмежує їх 
конструктивно-функціональну «гнучкість» у каркасних будівлях. Це 
обумовлює необхідність підбору із складу номенклатури іншого типо-
розміру, наступного в уніфіковано-параметричному ряду нормативних 
навантажень.  

Таке рішення, в решті решт, також веде до збільшення номенк-
латури збірних елементів, ускладнення виробництва і монтажу, нераці-
онального використання конструкцій, матеріалів і зменшення області 
застосування існуючої номенклатури елементів каркасів. 

В основу винаходу покладено завдання щодо удосконалення 
способу утворення каркасів будівель із збірних елементів шляхом роз-
міщення вставок уздовж будівлі, змінюючи крок між рамами, яким бу-
де вичерпуватися надлишок або компенсуватися нестача несучої здат-
ності елементів рами у відповідності з їх типовою несучою здатністю.  

У рішенні за прототипом збірні елементи нетипові у прольоті, 
згідно з пропонованим рішенням – у кроці, тому першим (прототипом) 
неможливо отримати шуканий результат, який надає другий (пропоно-
ваний).  

Винахід пояснюється рисунком 2.4.3, де на фіг. 1 подано схему 
каркаса будівлі з типовим навантаженням на покриття Qconst; на фіг. 2 – 
схему,  коли  фактичне  навантаження  Qvar  більше  за  типове Qconst;  на 
фіг. 3 –  схему, коли фактичне навантаження Qvar  меньшє за типове 
Qconst. 

Для утворення каркасних будівель зі збірних елементів попе-
речні рами 1 розташовують на відстані одна від одної з кроком Вvar (по 
цифрових осях, а не по літерних згідно з прототипом) і з'єднують кро-
ковими вставками 2. Збірні елементи рам 1 (колони, ферми чи балки 
покриття, Г-подібні піврами трьохшарнірних рам і ін.) розраховують 
на сприйняття збільшено-уніфікованого модульного (стандартного) 
навантаження Qconst, що відповідає збільшено-уніфікованому модуль-
ному (стандартному) кроку Вconst. Величини стандартних навантажень і 
кроків згідно з уніфіковано-параметричними рядами при постійних 
величинах прольотів також мають уніфіковано-параметричний ряд, які 
утворюють номенклатуру збірних елементів поперечних рам каркас-
них будівель.  

Крокові вставки 2 складають додаткову номенклатуру поперед-
ньо виготовлених збірних елементів у вигляді несучих настилів  (плит) 
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Рисунок 2.4.3 – Спосіб зведення каркаса будівлі зі збірних елементів  

(схеми поздовжніх розрізів каркасів зі змінним кроком)  
 

фіг. 1 – схема каркаса будівлі з типовим навантаженням на покриття Q const; фіг. 2 – те 
саме, з навантаженням Q var > Q const; фіг. 3 – те саме, з Q var < Q const 
 

покриттів або перекриттів, наприклад, ребристих або багатопустотних 
за типовими серіями. Їх номенклатура передбачає послідовну зміну 
довжини плит, яка збільшується або зменшується у відповідності зі змі-
ною кроку Вvar, що не співпадає із стандартним кроком Вconst.  

Якщо величина фактичного навантаження Qvar більша за стан-
дартну Qconst, то величину фактичного кроку Вvar зменшують відносно 
стандартної величини кроку Вconst, компенсуючи нестачу несучої здат-
ності елементів рам 1.  

Якщо величина фактичного навантаження Qvar  менша за стан-
дартну Qconst, то величину фактичного кроку Вvar збільшують відносно 
стандартної величини кроку В

const, вичерпуючи надлишок несучої 
здатності елементів рам 1. 

Послідовність величин довжини крокової вставки 2, яку збіль-
шують або зменшують, відповідно до величини кроку Вvar, утворює со-
бою збільшено-роздрібні модульні уніфіковано-параметричні ряди, які 
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визначають номенклатуру типорозмірів крокових вставок 2, на зразок 
6,1; 6,2; 6,3 м і т. д., або 9,3; 9,6; 9, 9 м і т. д. Для даних послідовностей 
величин кроку Вvar існують відповідні уніфіковано-параметричні по-
слідовності збільшено-роздрібних значень фактичного навантаження 
Qvar на раму, відмінні від стандартної збільшено-уніфікованої послідо-
вності навантажень Qconst. При цьому величина крокової вставки 2 
визначається із співвідношення параметрів: 

 
                           Вvar = Вconst (Qvar / Qconst),                                (2.4.1)  
 

де Вvar; Вconst  – відповідно відстань (крок) між поперечними рамами 
варіабельна, яка відповідає фактичному навантаженню збірних 
елементів; постійна стандартна, тобто збільшено-уніфікована 
модульна, що є відповідною до МКРС, м; 

    Qconst; Qvar – відповідно сумарне рівномірно розподілене наванта-
ження на поперечні рами, постійне за нормативними (стандарт-
ними) величинами; варіабельне відповідно до фактичних умов 
роботи, кН/м. 

 

Каркасні будівлі із збірних елементів, що утворені запропонова-
ним способом, працюють наступним чином.  

Каркасні будівлі із збірних елементів поперечних рам 1 і кроко-
вих вставок 2 у вигляді плит настилів за типовими каталогами, розра-
хованих для певних будівельно-кліматичних районів, на певну конст-
рукцію покриття або перекриття, з врахуванням функціонально-техно-
логічного призначення будівель та інших умов, сприймають стандарт-
не навантаження Qconst і мають відповідний розрахунку стандартний 
крок Вconst поперечних рам 1, з'єднаних кроковими вставками 2 тієї ж 
стандартної довжини, яка дорівнює кроку Вconst. Збірні елементи рам 
мають внутрішні зусилля, відповідні їх граничним станам (фіг. 1).  

При застосування елементів тих самих поперечних рам 1 у 
будівлях з іншою конструкцією перекриття (покриття) при зміні 
будівельно-кліматичного району та інших умов, на рами 1 передається 
ін-ше відмінне від стандартного фактичне навантаження Qvar, що є 
меншим або більшим за стандартне навантаження Qconst. Рами 1, які 
з'єднані кроковими вставками 2, мають згідно з виразом 2.4.1 
відповідно більшу (фіг. 2), або меншу (фіг. 3) довжину, що дорівнює 
кроку Вvar рам. При цьому відповідно зменшується або зростає фак-
тичне навантаження Qvar, що веде відповідно до зменшення або 
збільшення внутрішніх зусиль в елементах рам 1.  

Чим більше  змінюється  фактичне  навантаження  Qvar  відносно  
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стандартного Qconst, тим більше змінюється (зменшується або збільшу-
ється) фактичний крок Вvar між рамами 1 відносно стандартного кроку 
В

const, що пропорційно змінює довжину крокової вставки 2 у вигляді 
плит настилу. Згідно з цим змінюються внутрішні зусилля в елементах 
рам 1, вичерпуючи надлишок або компенсуючи нестачу їх несучої зда-
тності.  

Такій роботі каркасних будівель із збірних елементів відповіда-
ють уніфіковані збільшено-роздрібні модульні параметри: геометрич-
ний Вvar і вантажний Qvar, відносно збільшено-уніфікованих модульних 
параметрів Вconst і Qconst.  

Наприклад , приймемо Вconst = 6 м, Qconst = 10 кН/м, Qvar =                 
7 кН/м. Тоді Вvar = 6.10/7 = 8,57 м. Приймемо найближчим модульне 
значення фактичного кроку з округленням у вигідну для елемента сто-
рону Вvar = 8,5 м.  

Інший  приклад : приймемо Вconst = 6 м, Qconst = 10 кН/м, Qvar = 
15 кН/м. Тоді Вvar = 6.10/15 = 4,0 м. Залишимо це значення фактичного 
кроку, оскільки воно модульне (кратне основному модулю М =                  
100 мм). 

Даний спосіб зменшує номенклатуру конструкцій каркаса, оскі-
льки для прийнятого кроку під фактичне навантаження необхідно було 
б збільшити число їх типорозмірів; розширює область технічних мож-
ливостей стандартних конструкцій рам, оскільки вони використову-
ються у нетипових умовах навантаження і це відносяться до будь-яких 
типів каркасів (стійко-балкових, трьохшарнірних і безшарнірних рам, 
арок); надає економію матеріалів (арматури, бетону), що забезпечуєть-
ся вичерпанням проектної несучої здатності конструкцій.  

Запропонований спосіб сприяє спрощенню масового виробниц-
тва типових елементів і монтажу каркасних будівель з «індивідуальни-
ми» об'ємно-планувальними і вантажними параметрами. 

 

Формула  винаходу  1 2  

 

СПОСІБ УТВОРЕННЯ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ ЗІ ЗБІРНИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ, який містить встановлення на відстані одна від одної 
поперечних рам та з'єднання їх між собою вставками із попередньо 
виготовленої номенклатури різних за довжиною елементів, 
в ідр і зняється  тим ,  що  вставки розміщують вздовж будівлі і ви-
конують у вигляді несучих настилів, довжини яких дорівнюють 
відстані між рамами, що визначають за співвідношенням:  

 

                             Вvar = Вconst Qconst/ Qvar,  
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де Вvar; Вconst  – відстань (крок) між поперечними рамами варіабельна, 
яка відповідає фактичному навантаженню збірних елементів; 
постійна стандартна, тобто збільшено-уніфікована модульна, що 
є відповідною до МКРС; 

    Qconst; Qvar – сумарне рівномірно розподілене навантаження на 
поперечні рами, постійне за нормативними (стандартними) ве-
личинами; варіабельне відповідно до фактичних умов роботи, 
кН/м. 

     
 

Джерела інформації, прийняті до уваги під час експертизи: 
 

1. Архитектурные конструкции гражданских зданий / В.С. Волга, Л.И. Арманов-
ский, С.Б. Дегтяр и др. – К.: Будівельник, 1988, с. 50. 

 

2. Авт. св. СССР № 1165754, М. Кл. Е 04 В 1/18, 1/24, 1985 (прототип). 
 
Спосіб зведення будівель застосовує збірні конструкції рам і 

передбачає добудовче зведення стін і покриттів, оскільки не мається 
стінових панелей і плит покриттів потрібних типорозмірів за будь-
яким нестандартним кроком. Однак такі будівлі (з цегельними стінами) 
виробничого призначення мають широке застосування.  

Проте застосування дрібних матеріалів (глиняної і іншої цегли, 
дерев'яних брусків, дощок і ін.) знижує рівень повнозбірності будівель. 
Крім того, затверджена номенклатура конструктивних елементів рам, 
що здається нібито розвиненою, але для практичних цілей є недостат-
ньою, оскільки задовольняється укрупненими розмірами прольотів. 
Збільшення ж номенклатури традиційним чином, тобто проектуванням 
та виготовленням конструкцій під усі потрібні габаритні параметри 
будівель, споруд і для усього уніфіковано-параметричного ряду наван-
тажень, призведе до збільшення номенклатури, неспроможної для під-
приємств будівельної індустрії. 

Розв'язання поставленої задачі подано у наступному винаході. 
 

ПОЛУРАМА ТРЕХШАРНИРНОЙ РАМЫ 
 

Изобретение относится к строительству одноэтажных зданий, 
сооружений производственного назначения (складских, для ремонта и 
хранения техники, сельскохозяйственных и др.) и предназначено для 
строительства комплекса зданий, сооружений из однотипных трехшар-
нирных рам с различными объемно-планировочными параметрами. 

Известна Г-образная полурама трехшарнирной рамы, выполнен-
ная в виде цельного элемента из сборного железобетона [1].  

Такая  конструкция полурамы определяет необходимость в изго- 
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товлении множества типоразмеров сборных элементов одного типа 
для образования трехшарнирных рам с различными габаритными па-
раметрами. 

Наиболее близкой по постановке задачи и достигаемому резуль-
тату является полурама трехшарнирной рамы, включающая Г-образ-
ную стойку и пролетные элементы различной длины, имеющие за-
кладные детали и детали крепления [2] (см. выше изобретение «Спо-
соб образования рам».  

Такое решение позволяет изменить пролет рамы в случаях на-
гружения ее фактической нагрузкой по величине меньшей, чем рас-
четная. При этом высота стойки не изменяется. 

Однако для получения трехшарнирных рам с различными габа-
ритными параметрами по прототипу также требуется соответствующее 
числу и величинам параметров количество типоразмеров Г-образных 
стоек (полурам) при их проектном загружении. При увеличении габа-
ритных параметров рам это приводит к соответствующему увеличе-
нию номенклатуры сборных элементов. Практически серийно изготав-
ливают трехшарнирные рамы трех типоразмеров пролетов и неболь-
шого количества типоразмеров высот (см. вводную разд. 2.4). Такая 
узкая номенклатура, целесообразная для серийного производства, не 
исчерпывает реальных потребностей, с одной стороны, и ведет к пере-
расходу материалов или (при использовании пролетных вставок по 
прототипу) – к усложнению монтажа каркасов, с другой, из-за крупно-
го шага унифицированного ряда габаритных параметров. 

Целью изобретения является уменьшение номенклатуры сборных 
элементов при увеличении габаритных параметров трехшарнирных рам. 

Поставленная цель достигается путем комбинирования состав-
ных элементов, образуемых из Г-образной полурамы, что иллюстриру-
ется  рисунком  2.4.4: фиг. 1 – комбинируемая совокупность составных 
элементов полурамы; фиг. 2 – обобщенная габаритная схема трехшар-
нирных рам, образуемых из комбинируемых полурам; фиг. 3 – геомет-
рическая схема для комбинирования полурам.  

Полурама состоит из пролетного элемента 1, Г-образного про-
межуточного элемента 2 и стоечного элемента 3. Пролетные 1 и стоеч-
ные 2 элементы выполнены различной длины, причем размеры про-
летных 1 и стоечных 2 элементов различны (не одинаковы и не совпа-
дают между собой). Торцы пролетных и стоечных элементов 1, 3 и Г-
образного промежуточного элемента 2 имеют одинаковые размеры и 
совпадающие между собой закладные детали 4 под детали крепления 
5. Промежуточный элемент 2 имеет прочность, обеспечивающую рабо- 
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Рисунок 2.4.4 – Полурама трехшарнирной рамы (с комбинируемыми элементами) 
 

фиг. 1 – комбинируемая совокупность составных элементов полурамы; фиг. 2 – обоб-
щенная габаритная схема трехшарнирных рам, образуемых из комбинируемых полурам; 
фиг. 3 – геометрическая схема для комбинирования полурам: 
 

1– пролетные элементы; 2 – Г-образный промежуточный элемент; 3 – стоечные элемен-
ты; 4 – детали крепления 
 
тоспособность полурамы при соединении ее с пролетными 1 и/или 
стоечными 3 элементами любой длины и каждого из них с любого ее 
торца. Промежуточный элемент 2 включает часть длины ригеля и 
часть высоты стойки, которые могут меняться местами по назначению 
своими местами при повороте элемента в собственной плоскости, а 
при соединении их с элементами 2, 3 образуют полную длину ригеля и 
полную высоту стойки полурамы, которые могут  также  меняться  при  
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комплектации.  
Стыки элемента 2 с элементами 1, 3 выполнены «сухого» типа 

путем сварки закладных деталей 4 с деталями крепления 5. Одинако-
вые размеры торцов и совпадающие между собой закладные детали 4 
во всех элементах (1, 2 и 3) позволяют заменять их между собой в раз-
личных комбинациях, включая поворот Г-образной стойки в собствен-
ной плоскости без предварительной подгонки, образуя ригели и стойки 
полурам и, меняя их местами, стойки и ригели. 

Из заданной номенклатуры элементов (1, 2 и 3) путем их комби-
нирования образуют полурамы необходимых полупролетов и высот, 
для чего Г-образный элемент 2 соединяют с пролетным элементом 1 
необходимой длины и стоечным элементом 3 необходимой высоты. 
Для образования полурамы с другим значением полупролета и с дру-
гим значением высоты Г-образный элемент 2 соединяют с пролетным 
1 и стоечным 3 элементами соответствующей длины.  

Сборка полурам может производиться на заводе, изготавливаю-
щем сборные элементы по заявкам (спецификациям) из имеющихся 
комплектов элементов (1, 2 и 3) или непосредственно на монтажной 
площадке при строительстве из заказанных комплектов элементов (1, 2 
и 3) согласно проекту. 

Совокупность предварительно изготовленных сборных элемен-
тов, обеспечивающих взаимную замену без предварительной подгонки 
с изменением заданных характеристик (здесь: габаритных параметров 
– пролета и высоты здания), является разнозаменяемой , а свойство, 
такой совокупности элементов – разнозаменяемостью . 

Примеры  комплектации. Промежуточный Г-образный элемент 
имеет высоту 2,4 м и вылет ригеля 1,5 м. Комплект стоечных элемен-
тов имеет следующий типоразмерный ряд: 0,3: 0,6; 0,9 и 1,2 м. Всего 5 
типоразмеров, включая Г-образный элемент. Комплект пролетных эле-
ментов имеет такой типоразмерный ряд: 1,5; 3,0; 4,5; 6,0; 7,5 и 9,0 м. 
Всего 7 типоразмеров, включая Г-образный элемент. Таким образом, 
номенклатура сборных элементов имеет 11 типоразмеров: 1 – Г-образ-
ный элемент; 4 – стоечных элементов; и 6 – пролетных элементов. 

Соединяя стоечные элементы с Г-образным элементом по высо-
те, получаем следующий ряд значений высот рамы: 2,4 (без стоечных 
элементов); 2,7; 3,0; 3,3; 3,6 м; всего 5. Эти высоты могут сочетаться с 
каждым из пролетов, которых 7. Значит, типоразмерный ряд габарит-
ных параметров рам, полученных за счет замены стоечных элементов, 
составит 5 . 7 = 35. 

Соединяя пролетные элементы с  Г-образным элементом по дли- 
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не, получаем следующий ряд пролетов рам: 3,0 (без пролетного эле-
мента): 6,0: 9,0; 12,0 15,0; 18,0; 21,0 м; всего 7. Эти пролеты могут со-
четаться с каждой из высот рамы, которых 5. Таким образом, получим 
тоже 35, но других типоразмеров габаритных схем рамы.  

Коэффициент унификации будет равен Ку = 35 / 11 = 3,2. Под 
этим понимается отношение между потребными сборными элемента-
ми и реально изготавливаемыми, эквивалентными по получаемым га-
баритным схемам. То есть это показатель, который определяет, во 
сколько раз уменьшается номенклатура изделий при получаемом ко-
личества габаритных схем. 

При замене в Г-образном элементе стоечных элементов на про-
летные получают следующие размеры габаритных схем: по высоте – 
2,4; 3,9; 5,4; 6,9; 8,4; 9,9; 11,4 м, всего 7; по пролету – 3,9; 3,6; 4,2; 4,8; 
5,4 м, всего 5. То есть, получено дополнительно 35 типоразмеров габа-
ритной схемы. Ку = (35 + 35) / 11 = 6,4. 

При повороте Г-образного элемента, т. е. при замене в ней вы-
соты на вылет, а вылета на высоту, аналогично получают дополни-
тельные типоразмеры трехшарнирной рамы: по высоте – 1,5; 1,8; 2,1; 
2,4; 2,7 м, всего 5; по пролету – 4,8 (только из Г-образных элементов); 
7,8; 10,8; 13,8; 16,8; 19,8; 22,8, всего 7. Таким образом, получено еще 
35 типоразмеров.  

Всего из принятой номенклатуры можно получить 35 × 3 =               
105 схем. Ку = 105 / 11 = 9,5. 

Значит, вместо 105 типоразмеров Г-образных полурам доста-
точно изготовить 11 для возведения зданий, сооружений таких же объ-
емно-планировочных параметров. 

Таким образом, заданная номенклатура типов и типоразмеров 
сборных элементов, состоящая из Г-образного промежуточного эле-
мента, пролетных и стоечных элементов различной длины путем со-
единения их закладных деталей с деталями крепления в различной 
комбинации элементов по размерам, собственному и взаимному поло-
жениям образуют трехшарнирные рамы со множеством значений габа-
ритных параметров. При этом обеспечивается возможность много-
кратно увеличить число объемно-планировочных решений зданий и 
сооружений производственного и другого назначения, серийно изго-
тавливать рамы с «индивидуальными» габаритными параметрами, 
массово применяемых вариантов, исключить излишки площадей и 
объемов или устранить возможную стесненность технологических и 
функциональных процессов в зданиях, за счет полного соответствия 
необходимых и «предоставляемых» объемно-планировочных  парамет- 
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ров (в принятых в примерах пределах).  
Изобретение позволяет использовать элементы рам в объектах 

немассового строительства, для которых применение индустриальных 
конструкций неприемлемо ввиду индивидуальности размеров и штуч-
ного количества. 

 
Формула  изобретения  1 3  

 
ПОЛУРАМА ТРЕХШАРНИРНОЙ РАМЫ, включающая про-

межуточный Г-образный элемент и пролетные элементы различной 
длины, имеющие закладные детали и детали крепления, отличаю -
щаяся  тем, что она снабжена стоечными элементами различной дли-
ны, причем размеры пролетных и стоечных элементов различны, а тор-
цы стоечных и пролетных элементов и промежуточного элемента 
имеют одинаковые размеры и совпадающие между собой закладные 
детали. 

    
Источники информации, принятые при экспертизе: 
 

1. Топчий Д.Н. Сельскохозяйственные здания и сооружения. – М.: Стройиздат, 
1973, с. 36. 

2. Авт. св. СССР № 1165754, М. Кл. Е 04 В 1/18, 1/24, 1985 (прототип). 
 
Для застосування даного способу утворення трьохшарнірних 

рам необхідно пристосувати типовий фундамент. Суть у тому, що 
обидва торця кожного з елементів збірних піврам, згідно з винаходом, 
являють собою плоскі прямокутники, а типовий фундамент виконаний 
з напівкруглою виїмкою в нижній опорній частині стійки під таку ж 
напівкруглу опорну частину типових піврам. Це забезпечує їх спільну 
роботу з можливістю деякого нахилу під дією горизонтальної складо-
вої розпірного навантаження.  

Тобто типові фундаменти різних типорозмірів не збігатимуться 
у спільній роботі з різними типорозмірами утворених згідно з винахо-
дом Г-образних піврам.  

Вилучимо цей недолік наступним винаходом. 
 

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОЛОННЫ С ФУНДАМЕНТОМ 
 
Целью изобретения является расширение области применения 

трехшарнирных рам (по предыдущему изобретению) за счет обеспече-
ния шарнирного соединения колонны с фундаментом. 

На рисунке 2.4.5 показан стык фундамента со стойкой Г-
образной полурамы, обеспечивающий различный наклон стойки при 
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установке в фундамент: на фиг. 1 – фундамент, фронтальный вид; на 
фиг. 2 – план. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Стыковое соединение включает выполненный в фундаменте 1 
паз 2, в котором размещена колонна 3 (стойка) с плоским нижним тор-
цом 4. Паз 2 в фундаменте 1 выполнен открытым в сторону наклона 
колонны 3 и имеет выпуклую цилиндрическую поверхность 6 по вер-
тикали, причем образующие цилиндрических поверхностей горизон-
тальны. Выпуклые цилиндрические поверхности 5 и 6 могут иметь 
опорные закладные детали 7 и 8 соответственно. Торец колонны тоже 
может иметь закладную деталь 9. 

Стыковое соединение работает следующим образом.  
Колонна 3 устанавливается в паз 2 фундамента 1. При этом то-

рец 4 колонны 3 передает осевую нагрузку на выпуклую поверхность 5 
по горизонтали паза 2. Нагрузка, перпендикулярная осевой состав-
ляющей, воспринимается по вертикали паза выпуклой поверхностью 6, 
а обе выпуклые поверхности воспринимают моментную нагрузку. 

Стыковое соединение позволяет производить сопряжение ко-
лонны с фундаментом при различном угле наклона колонны к верти-
кали, которое образуется при комбинациях элементов Г-образной по-
лурамы, обеспечивая беспрепятственную работоспособность различ-
ным габаритным схемам рамы здания. При деформациях или неточно-

Рисунок 2.4.5 – Стыковое  
соединение колонны с  

фундаментом 
 

фиг. 1 – фундамент, вертикальный 
разрез; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1, 
план: 
1  – фундамент;  2 – паз;  3 – колонна; 
4 – торец; 5, 6 – цилиндрические по-
верхности; 7, 8 – опорные закладные 
детали; 9 – закладная деталь колонны. 
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стях изготовления и/или монтажа рамы здания колонна имеет возмож-
ность поворота в пазе путем проскальзывания рабочих поверхностей 
колонны по выпуклым цилиндрическим поверхностям. При этом усло-
вия передачи нагрузки от колонны к фундаменту остаются неизмен-
ными. 

Формула  изобретения  1 4  

 
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ КОЛОННЫ С ФУНДАМЕНТОМ, 

включающее колонну с плоским нижним торцом, полость в фундамен-
те для установки колонны, отличающееся  тем, что с целью расши-
рения возможности применения за счет обеспечения шарнирного со-
единения колонны с фундаментом при установке с различным накло-
ном к вертикали, полость в фундаменте выполнена открытой в сторону 
наклона колонны, а вертикальная и горизонтальная контактные по-
верхности этой полости выполнены цилиндрической формы. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. – М.: Стройиздат, 
1981, с. 158. 

 

Пропоноване конструктивне рішення піврами трьохшарнірної 
рами при усіх комбінаціях сполучення складових елементів відносить-
ся лише для певного будівельно-кліматичного району і певного наван-
таження на покриття певної конструкції. Якщо ж необхідні такі рами в 
іншому районі, з іншим навантаженням на покриття і типом її конст-
рукції буде необхідна нова сукупність складових елементів піврами, 
що спричинить збільшення номенклатури виробів. Відповідність одно-
го такого комплекту елементів на декілька варіантів навантаження на 
раму призведе також до перевитрат матеріалу.  

Таким чином, залишається завдання щодо розв'язання протиріч-
чя – забезпечити відповідність несучої здатності рами різним будівель-
но-кліматичним районам, навантаженням на покриття і її типам та при 
цьому запобігти перевитрат матеріалу. Тобто завдання те ж саме (що 
розв'язувалося вище), але можливе його вирішення іншим шляхом, 
доцільним для піврам, вироблюваних з деревини, наприклад, з багато-
шарової водостійкої фанери. 
 

СПОСІБ УТВОРЕННЯ РАМ 
 

Пропонований спосіб стосується виготовлення рам, наприклад, 
трьохшарнірних, складених з піврам, які призначені для різних вели-
чин навантажень на покриття. 



 150

Мета – збільшення уніфікованого параметричного ряду значень 
для різних будівельно-кліматичних районів і типів покриття, що діють 
на раму, без перевитрат матеріалу.  

Поставлена мета досягається технічним рішенням, ілюстрова-
ним рисунком 2.4.6: фіг. 1 – елемент з модульною несучою здатністю, 
вид з торця;  фіг.2 – те саме, фронтальний;  фіг. 3, 4, 5 – розріз І-І на 
фіг. 2 (по карнизному вузлу, варіанти); фіг. 6, 7 – відповідно 
уніфіковані стійка і ригель Г-подібної піврами. 

 

 
Спосіб утворення рам включає виготовлення множини збірних 

однотипних елементів: стійок 1 і ригелів 2 з модульною несучою 
здатністю (тобто одиничної, що є складовою основою для кратності і 
сумірності з міцності). Кожна стійка 1 і кожен ригель 2 має можливість 
з'єднуватися між собою в карнизному вузлі за допомогою деталей 
кріплення 3. Для утворення рами з необхідною несучою здатністю 
підбирають стійки 1 і ригеля 2 для рами в кількості, достатній для за-
безпечення несучої здатності згідно з епюр зусиль в них від розрахун-
кових навантажень, і з'єднують їх деталями кріплень 3. В зазорах між 
елементами 1 і 2 укладають прокладки 4, 5 для забезпечення єдиної 
роботи модульних елементів в пакетах без вигинів з власної площині. 

Наприклад, стійка 1 і ригель 2, виготовлені у вигляді викрійки з 
багатошарової фанери,  мають модульну несучу здатність Мq = 100 

Рисунок 2.4.6 – Спосіб утворення рам 
 

фіг. 1 – елемент з модульною несучою здатністю, 
вид з торця;  фіг.2  –  те саме, фронтальний вид; 
фіг. 3, 4, 5 – розріз І-І на фіг. 2 (варіанти); фіг. 6, 7 
– відповідно уніфіковані стійка і ригель: 
 

1 – стійка; 2 – ригель; 3 – деталі кріплення; 4, 5 – 
прокладки. 
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(модульних одиниць). Згідно з епюром зусиль від розрахункових на-
вантажень в карнизному вузлі рами необхідна несуча здатність повин-
на бути 600 модульних одиниць. Тоді пакети зі стійок 1 та пакети з 
ригелів 2 повинні складатися з 6-ти елементів, що має Мq.  

При переважанні згинального моменту в прольоті ригеля над 
згинальним моментом в карнизному вузлі (що відповідає також 
переважанні моменту в стійці) пакет ригеля матиме більше число мо-
дульних ригелів, а при переважанні згинального моменту в карнизно-
му вузлі над згинальним моментом в прольоті пакет стійок матиме 
більше число модульних стійок. При цьому за формою і розмірами 
площ стійок і ригелів їх приймають для уніфікації однаковими.  

При виготовленні елементів рам для всього уніфікованого ряду 
навантажень на покриття (0,60; 0,75; 0,90; 1,05; 1,20; 1,35 кН/м) цей 
ряд можна розбити на дві або три групи за значеннями навантаження, і 
модульні елементи уніфікувати для виготовлення окремо для кожної 
групи (що забезпечує групову  різнозам інність  елементів).  

Таким чином, з обмеженої кількості модульних різнозамінних 
елементів забезпечується можливість отримувати рами необхідної 
несучої здатності, що враховують різні зусилля в ригелях і стійках, а 
це відповідає різним величинам прольотів і висот рам (при певних ти-
пових навантаженнях з їхніх ряду).  

Запропонований спосіб утворення багатошарових рам забезпе-
чує економію матеріалу (тут багатошарової фанери) при будь-яких ти-
пових навантаженнях на покриття рам з різними прольотами і висота-
ми. При цьому спосіб можна застосувати не тільки для трьохшарнір-
них, але і для стійко-балкових та інших рам.* 

Застосування способу не означає необхідність транспортування 
рам у райони з різним будівельно-кліматичним навантаженням, до-
статньо відправити проектну документацію (це стосується і інших тех-
нічних рішень даного напрямку). 

    
 

*Заявка СССР № 4126290/33, М. Кл. Е 04 В 1/18, 1/24. Способ образования рам / 
И.И. Романенко. – М.: ВНИИГПЭ, 1986. – рос. 

 
Розглянуті винаходи стосуються, переважно, одноповерхових 

каркасів. Однак подібні технічні завдання маються також під час про-
ектування і багатоповерхових каркасних будівель. Зокрема, мається 
завдання (науково-технічна проблема) щодо скорочення номенклатури 
збірних несучих елементів, яка спричиняється вельми розвиненою 
типологію таких будівель за функціональним  або  технологічним при- 



 152

значенням, кількістю поверхів та прольотів, величиною навантажень 
на перекриття тощо.  

Потрібне суттєве скорочення номенклатури елементів каркасів 
задля підвищення продуктивності заводів залізобетонних конструкцій 
(ЗБК) та домобудівних комбінатів (ДБК). Очевидно, що чим більша 
номенклатура збірних елементів по типах і типорозмірах, тим обтяж-
ливіше її виробництво у повному обсязі. 

Наступний винахід не стільки вирішує практичне завдання, 
скільки сприяє його теоретичному осмисленню. 
 

ПРОДОЛЬНАЯ РАМА КАРКАСА  
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ 

 
Изобретение относится к проектированию каркасных много-

этажных жилых, общественных и производственных зданий, возводи-
мых из индустриальных конструкций. 

Известна многоэтажная многопролетная поперечная рама карка-
са здания, включающая однотипные балочные ригели и однотипные 
колонны [1].  

Такая поперечная рама каркаса многоэтажного здания имеет тот 
недостаток, что однотипные колонны используют на нижнем и на 
верхнем этажах, хотя нагрузка на них приходится многократно разная 
– на верхнем этаже она соответствует расчетной нагрузке, а на нижнем 
– многократно боJльшая.  

Однотипоразмерность по несущей способности колонн прини-
мается для сокращения их типоразмеров с целью повышения произво-
дительности их изготовления. Однако это приводит к многократному 
перерасходу арматуры (при одинаковом поперечном сечении колонн). 

Очевидно, что нижняя угловая колонна имеет ¼ грузовую пло-
щадь от произведения величина шага колонн на величину пролета ме-
жду колоннами; средняя колонна по буквенном и цифровым осям име-
ет грузовую площадь ½; а средняя по буквенным и цифровым осям – 
равную 1. То есть уже на верхнем этаже имеется максимальное соот-
ношение по грузовым площадям в 4 раза. Если в здании 5 этажей, то 
это соотношение составит 5 

× 4 = 20 раз. 
Прототипом предложенного изобретения является поперечная 

рама многоэтажного здания, образованная однотипными сборными 
ригелями в виде ферм высотой на этаж и однотипными сборными ко-
лоннами, число которых в верхнем этаже равно двум [2].  

В данном каркасе также имеет место перерасход арматуры  из-за  
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однотипоразмерности колонн по несущей способности, т. е. на верхнем 
и на нижнем этажах колонны имеют одинаковую несущую способ-
ность, соответствующую самому нагруженному месту в здании – в 
средней колонне по буквенному ряду на первом этаже. 

Цель изобретения – снижение материалоемкости каркаса много-
этажного здания путем использования одного типоразмера по несущей 
способности, например, средней колонны верхнего этажа для всех 
этажей, в том числе, и для средней колонны нижнего этажа.  

Поставленная цель достигается конструктивным решением кар-
каса многоэтажного здания, которое иллюстрируется рисунком 2.4.7, 
где на фиг. 1 изображена многоэтажная рама, фронтальный вид; на 
фиг. 2 – то же, вид с торца.  

 

 

Рисунок 2.4.7 – Продольная 
рама каркаса многоэтажного 

здания 
 

фиг. 1 – многоэтажная рама, 
фронтальный вид; фиг. 2 – то 
же, вид с торца: 

 

1  –  ферма  высотой  на  этаж;  
2 – колонна; 3 – опорные участ-
ки.  

 
        Продольная рама 
многоэтажного здания 
образована однотипны-
ми сборными ригелями 
в  виде  ферм  1 (балок)  

высотой на этаж и однотипными сборными колоннами 2. Верхний этаж 
имеет две колонны 2, сечение которых соответствует нагрузке на по-
крытие. На каждом последующем ниже этаже продольная рама снаб-
жена дополнительными колоннами 2 того же сечения. Их количество 
увеличивается от верхнего этажа к нижнему и определяется нагрузкой 
на вышележащее покрытие. Фермы 1 на каждом этаже имеют число 
опорных участков 3, равное числу колонн 2. 

Продольная рама каркаса многоэтажного здания работает сле-
дующим образом. 

Увеличивающееся количество колонн 2 от верхнего этажа к 
нижнему соответствует увеличивающейся нагрузке от покрытия и пе-
рекрытий в том же направлении, а ригели 1 (фермы, балки) высотой на 
этаж, образуя жесткие диски в плоскости продольной рамы, обеспечи-
вают равномерное распределение этой нагрузки на каждую из колонн 
2, независимо от размера шага между ними.  
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Таким образом, на любом этаже нагрузка, приходящаяся на одну 
колонну 2, будет одинаковой и минимальной, т. е. единичной модуль-
ной несущей способности (по сечению и армированию). Увеличение 
количества опорных участков 3 с жестким соединением колонн 2 и 
ригелей 1 от верхнего этажа к нижнему повышает жесткость продоль-
ной рамы в том же направлении и, следовательно, ее устойчивость. 

Изобретение позволяет снизить материалоемкость (по расходу 
арматуры на колонны) и повысить устойчивость продольной много-
этажной рамы. При этом повышается уровень индустриализации (без 
перерасхода арматуры, что обычно происходить при унификации) бла-
годаря минимальному числу типоразмеров элементов и их полной  
заменяемости .  
 

Формула  изобретения  1 5  

 

ПРОДОЛЬНАЯ РАМА КАРКАСА МНОГОЭТАЖНОГО ЗДА-
НИЯ, включающая однотипные ригели в виде фермы высотой на этаж 
и однотипные колонны, число которых в верхнем этаже равно двум, 
отличающаяся  тем, что с целью снижения материалоемкости и по-
вышения устойчивости, сечение колонн верхнего этажа соответствует 
нагрузке на покрытие, а рама снабжена на каждом последующем этаже 
дополнительными колоннами того же сечения и несущей способности, 
количество которых определяется нагрузкой на вышележащее пере-
крытие и увеличивается от верхнего этажа к нижнему, причем фермы 
имеют число опорных участков, равное числу колонн. 

     
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий. – Киев: Будівельник, 1980, 
с.19―20. 

2 Шуллер В. Конструкции высотных зданий. – М.: Стройиздат, 1979, с. 217―218, 
р. IX. I г. 

 

 
2.5  Інші конструкції  
 
       Перегородки  
 
 

Тема попереднього  
ознайомлення: «Перегородки:  
призначення, класифікація,  
матеріали, конструкції»  

Технічні рішення і винаходи 
(корисні моделі), що розглядати-
муться нижче, стосуються пере-
городок, які можуть використову-  

ватися під час експлуатації, ремонту, перепланування і інших ситуацій 
у  житлових,  громадських і виробничих будівлях  різних конструктив- 
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них схем, поверховості тощо.  
Перегородки зазвичай відносяться до огороджувальних конст-

рукцій, тобто до таких, що не сприймають зовнішніх навантажень, а 
витримують лише власну масу. Однак будь-яка класифікація є віднос-
ною і рухливою у своїх логічних родо-видових підпорядкуваннях. Це 
стосується не тільки перегородок, але будь-яких інших архітектурно-
будівельних конструкцій, будівель і споруд. 

Дійсно, перегородки мають нести власну масу і бути лише ого-
роджувальними елементами, передаючи власну вагу на перекриття ба-
гатоповерхових будівель чи на підготовку по ґрунту на першому 
поверсі. Ця вимога забезпечується або достатньою власною міцністю 
ма-теріалу перегородки, або введенням несучих конструктивних еле-
ментів в неї, зазвичай, власного каркаса – фахверку .   

Відомі рішення, так званих, несучих перегородок, коли їхня ого-
роджувальна функція об'єднується разом з несучою, наприклад, в кар-
касних багатоповерхових будівлях такі перегородки використовуються 
як діафрагми  жорсткості, оскільки виконані зі збірного залізобетону 
за одне ціле з ригелем міжповерхового перекриття.  

На рисунку 2.5.1 наведені технічні рішення перегородок, що бу-
дуть аналогами пропонованих далі АКТ-рішень. 

 
 

 
Рисунок 2.5.1 – Приклади АКТ рішень перегородок 

 

фіг. 1 – побудовчого типу з дрібноштучних матеріалів для перепланування приміщень 
(Гетц  К.Г., 1965); фіг. 2 – розріз І-І по фіг. 1:  
1 – перекриття;  2 – стіни;  3 – дерев'яні стійки;  4 – заповнення;  5 – огороджувальні 
листи; 6 – лицьові поверхні;   

фіг. 3  – індустріальна збірна залізобетонна для нового будівництва (Минц С.М. і Моро-
зов Н.В., 1957); фіг. 4 – розріз ІІ-ІІ по фіг 3:  
1 – каркас будівлі;  2 – несуча балка (ригель перекриття);  3 – огороджувальний елемент; 
4 – настил перекриття. 
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Відома не несуча (традиційна) перегородка, що містить дерев'яні 
стійки,  прикріплені в упор до міжповерхових перекриттів, заповнення, 
що укладається між стійками, і огороджувальні листи та лицьові пове-
рхні, що прикріплюються до стійок (див. фіг.1, 2). Така перегородка 
побудовчого типу є зручною при реконструкції і легкою, проте влас-
ною масою навантажує перекриття, не вогнестійка і легко руйнується 
(при намірі, навмисно).  

Інший приклад – перегородка має несучу балку для підвіски пе-
регородки до несучих конструкцій будівлі (колони та ригеля каркасу) і 
великорозмірну армовану огорожу, виконану монолітно з несучою бал-
кою як єдина конструкція; вона є збірною залізобетонною (див. фіг. 3, 4). 
Така перегородка – капітальна і не навантажує своєю масою перекрит-
тя, вона сама несе верхнє перекриття; однак вона призначена для ново-
го будівництва і тому неприйнятна для роботи в умовах обмеженого 
простору, характерних під час реконструкції будівлі. 

Оскільки зазвичай прийнято вважати перегородки огороджу-
вальним архітектурно-конструктивним елементом будівель, то їх праг-
нуть виконувати невеликої товщини, щоб знизити матеріаломісткість і 
не займати корисну площу і об'єм поділюваних ними приміщень. У 
будинках з дерев'яними (вже ветхими) перекриттями зниження їхньої 
маси є суттєвою вимогою під час перепланування квартир, щоб заоща-
дити на підсиленні перекриттів.  

У багатьох житлових, громадських і інших будівлях при пере-
плануванні приміщень виникає потреба у пристрої капітальних пере-
городок на дерев'яних перекриттях (зокрема, у будинках, які є архітек-
турними пам'ятниками) для виділення приміщення, наприклад, під 
сховище цінностей. У таких випадках перегородка не повинна дован-
тажувати перекриття і одночасно бути міцною, стійкою від умисного 
руйнування і вогнестійкою як капітальна стіна.  

Можливі також ситуації, що вимагають підсилення зовнішніх 
стін будівлі, які отримують руйнівні деформації, і перегородки при 
цьому вважаються в кращому випадку марними.  

Нарешті, під час експлуатації будівель нерідко буває потреба у 
тимчасовому і неодноразовому переплануванні приміщень.  

Таким чином, виходячи з різноманітних потреб практики до 
проектування і виготовлення перегородок, до них можуть пред'явля-
тися вимоги, відмінні від традиційних, що потребують конкретного ви-
рішення завдань, що виникають. 

Нижче надається низка технічних рішень і винаходів, відповідні 
подібним практичним завданням, що визначаються подібними ситуаці- 
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ями, а саме, треба розробити такі АКТ рішення перегородок, які б: 
• мали необхідну капітальність (межу вогнестійкості, клас 

довговічності, рівень вимог до міцності) і при цьому не навантажували 
перекриття, що є дерев'яними (зокрема, під час перепланування капіта-
льної виробничої будівлі з дерев'яними перекриттями);  

• виключали ручну будівельну роботу у стиснених умовах, за-
безпечували застосування індустріальних методів їх виготовлення і 
при цьому підсилювали остов будівлі – стін, перекриттів – без витрат 
матеріалів на підсилення цих несущих конструкцій;  

• забезпечили функціональну гнучкість планування приміщень і 
мали хороші ізолюючі властивості на різні впливи (рівень шуму, газо-
вий склад повітря, відносну вологість і ін.). 

 
ПЕРЕГОРОДКА  

 

Изобретение относится к конструкциям перегородок, возводи-
мых в зданиях при их реконструкции. 

Известна перегородка, включающая стойки, панели заполнения 
и крепежные детали, при этом панели заполнения вставлены между 
стойками и прикреплены к ним крепежными деталями [1].  

Недостатки этой перегородки – является самонесущей и поэтому 
своим весом нагружает слабое перекрытие, при этом она не огнестойка 
и не прочна, поскольку допускает легкое проникновение сквозь нее 
(при умысле). 

Наиболее близким к изобретению техническим решением явля-
ется перегородка, включающая несущую балку для подвески перего-
родки к несущим конструкциям и панельное армированное огражде-
ние, выполненное монолитно с балкой (см. рис. 2.5.1, фиг. 3, 4) [2].  

Такая перегородка не нагружает перекрытие, огнестойка и проч-
на. Однако недостатком этой перегородки является большие габарит-
ные размеры по площади ограждения, в связи с чем ее нельзя исполь-
зовать в стесненных условиях при реконструкции здания (для подачи 
ее через проемы в стенах). 

Целью изобретения является обеспечение возможности возведе-
ния перегородки в стесненных условиях.  

Поставленная цель достигается перегородкой, подвешиваемой 
на массивных стенах здания старой застройки, что поясняется рисун-
ком 2.5.2:  фиг. 1 – перегородка,  общий  вид;  фиг. 2 – разрез  І-І  на 
фиг. 1; фиг. 3 – узел А на фиг.2.  

Перегородка состоит из балки 1, подвесок 2, поддона 3, упоров 4 



 158

 
Рисунок 2.5.2 – Перегородка 

 

фиг. 1 – общий вид; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 – узел А на фиг.2: 
 

1 – балка; 2 – подвески; 3 – поддоны; 4 – упоры; 5 – заполнение; 6 – дверной проем; 7 – 
несущие стены здания; 8 – междуэтажные перекрытия; 9 – зазор. 

 
и заполнителя 5 и включает проем 6, например, дверной. Балка 1 опи-
рается своими концами на несущие стены 7 здания и расположена ме-
жду перекрытиями (например, над дверным проемом). Подвески 2 
прикреплены верхними концами к балке 1 и размещены вдоль нее. 
Подвесок 2 должно быть не менее двух, если дверной проем располо-
жен в перегородке с краю, и не менее четырех, если – посередине. 
Поддоны 3 находятся между упорами 4, прикрепленными к между-
этажному перекрытию 8, и могут вертикально перемещаться между 
упорами 4. Заполнитель 5 уложен на поддонах 3, а также на балке 1, 
заполняя все пространство между нижним и верхним междуэтажными 
перекрытиями 8, исключая дверной проем. 
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Возведение перегородок осуществляют следующим образом.  
Концы балки 1 опирают на несущие стены, для чего в несущих 

стенах 7 делают ниши, в которые устанавливают концы балки 1, а за-
тем омоноличивают их. К балке 1 крепят, например, сваркой, подвески 
2, к которым аналогично крепят поддоны 3. Между поддонами 3 и 
нижним перекрытием 8 оставляют зазор 9. К нижнему междуэтажному 
перекрытию 8 прикрепляют (например, прибивают гвоздями) упоры 4, 
располагая их по бокам поддонов 3 с возможностью вертикального 
перемещения (оседания) поддонов 3 между упорами 4. На поддоны 3 
укладывают заполнитель 5, например, шлакоблоки, вплотную до низа 
балки 1. Далее заполнитель 5 укладывают на балке 1, вплотную до 
верхнего междуэтажного перекрытия 8. При этом оставляют дверной 
(или другой) проем 6. После изготовления указанной конструкции по-
верхность перегородки оштукатуривают и окрашивают.  

Конструкция перегородки работает следующим образом. 
Балка 1 воспринимает собственную массу перегородки и пере-

дает ее на несущие стены 7, разгружая при этом нижнее междуэтажное 
перекрытие 8. При этом часть нагрузки от заполнителя 5 балка 1 вос-
принимает непосредственно сама (сверху), а часть – при помощи под-
весок 2 и поддонов 3 (снизу). Упоры 4 фиксируют положение перего-
родки, не позволяя ей отклоняться от вертикали. При этом, благодаря 
зазору 9 между поддонами 3 и нижним перекрытием 8, а также воз-
можности вертикального перемещения поддонов 3 между упорами 4, 
перегородка, деформируясь при наращивании массы заполнителя 5, не 
передает нагрузку на нижнее междуэтажное перекрытие 8. 

Предложенная перегородка, являясь навесной, применяется в 
случаях необходимости проведения перепланировки помещений при 
реконструкции зданий, имеющих слабые (например, деревянные) пе-
рекрытия и при потребности в капитальных перегородках (стенах), 
например, в помещениях для хранения ценностей, отдела кадров, бух-
галтерии и т. п. Навесная конструкция перегородки позволяет исклю-
чить перегрузку слабого перекрытия или разгрузить его, разобрав 
имеющуюся перегородку. При этом в стесненных условиях использу-
ются мелкоштучные и длинномерные материалы, поставляемые через 
имеющиеся проемы в стенах.  

 

Формула  изобретения  1 6  

 

ПЕРЕГОРОДКА, содержащая несущую балку для подвески пе-
регородки к несущим конструкциям и ограждение,  отличающаяся   
тем,  что  с  целью  обеспечения  возможности ее возведения в стеснен- 
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ных условиях, ограждение выполнено их штучных элементов и снаб-
жено подвесками, прикрепленными верхними концами к балке, и под-
донами, прикрепленными к нижним концам подвесок для опирания 
элементов ограждения. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 344083, М. Кл. Е 04 В 2/74, 1968. 
2. Морозов Н.В. Конструкции стен крупнопанельных жилых зданий. – М.: 

Стройиздат, 1964, с. 154 (прототип). 

 
Недоліком перегородки, що пропонована, є велика трудоміст-

кість її виготовлення з-за застосування дрібноштучних і довгомірних 
матеріалів, а також висока матеріаломісткість у зв'язку із застосуван-
ням цегли і металевого прокату. Останній має різноманітний сорта-
мент – двотавр для балки, швелери для підвісок, круг або смуга для 
тяжів. Вогнестійкість її невисока з-за металевих тяжів лише під шаром 
штукатурки. Нарешті, балка цієї перегородки спирається на стіни, які 
мають бути доволі товстими (під старовинні будівлі цей винахід і при-
значений). Однак під час реконструкції менш старих будівель, що ма-
ють тонші стіни (а ще ближче до цілі, що буде поставлена, при не-
обхідності їх підсилення) повнозбірних будівель, така перегородка не-
придатна. У повнозбірних будинках (зокрема, у «хрущовках») несучі 
стіни розраховані за граничними станами, і ослаблення їх може бути 
небезпечним. 

Таким чином, зміна певних позитивних вимог на інші спричиняє 
протиріччя, яке вимагає відповідних інших технічних рішень перего-
родок, які пропонуються у наступних винаходах. 

 
НАВЕСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 

 

Перегородку по изобретению, рассмотренному выше, примем за 
прототип.  

Недостаток прототипа (в предположении новой цели): такая пе-
регородка сложна в изготовлении, неиндустриальна и не обеспечивает 
повышения жесткости стен здания. 

Целью изобретения является упрощение конструкции и увели-
чение жесткости стен здания.  

Поставленная цель обеспечивается конструкцией перегородки, 
показанной на рисунке 2.5.3: фиг. 1 – перегородка, общий вид; фиг. 2 – 
разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 – узел А на фиг. 1. 

Навесная перегородка содержит несущий элемент, выполненный  
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в виде пары предварительно напряженных гибких тяжей 1, подвески в 
виде листов 2 из конструкционного материала, поддоны 3, закреплен-
ные между листами 2 и образующие с ними и со стенами 4 полость, а 
также заполнение 5 из твердеющего материала, помещенного в эту по-
лость. Листы 2 подвесок, поддон 3 и заполнение 5 образуют огражде-
ние подвесной перегородки. Тяжи закреплены в стенах 4 посредством 
анкерных устройств 6 и расположены в верхнем и нижнем уровнях 
перегородки. Предварительное напряжение тяжей 1 обеспечено скрут-
ками 7, стягивающими тяжи 1 друг к другу. Листы 2 подвесок закреп-
лены на верхнем и нижнем тяжах 1 посредством шпилек 8. Размеры 
листов 2 соответствуют высоте перегородки и габаритам оконных или 
дверных проемов (для подачи их снаружи в помещение) и принимают 
их с учетом зазоров между низом перегородки и перекрытием (для 
компенсации провисания тяжей 1 под массой заполнителя). Листы 2 
имеют отверстия 9 для подачи в полость твердеющего материала за-

Рисунок 2.5.3 – Навесная  
перегородка  

 

фиг. 1 – перегородка, общий вид;  
фиг. 2 – разрез  І-І на фиг. 1; фиг. 
3 – узел А на фиг. 1: 
 

1 – несущие гибкие тяжи; 2  –  об- 
лицовочные и формующие листы;  
3 – поддон; 4 – стены; 5 – заполне- 
ние   из  твердеющего  материала;  
6 –  анкера;    7   –   вертикальные  
скрутки;  8 – шпильки; 9 – отверс- 
тия. 
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полнителя 5. Подвески могут изготавливаться из листов водостойкой 
ДСП, ДВП, а также из асбестоцементных листов и других материалов, 
поддоны 3 – из экструзионных асбестоцементных швеллеров и иных 
материалов.  

Навесная перегородка работает следующим образом.  
На период изготовления навесной перегородки предварительно 

напряженные тяжи 1 совместно со скрутками 7 (например, из стальной 
высокопрочной проволоки) образуют несущий элемент, на котором 
при помощи шпилек 8 закреплены формообразующие и лицевые листы 
2 подвесок с поддонами 3, которые удерживают собой заполнитель 5 
из твердеющего материала в полости. При этом перегородка не пере-
дает нагрузку от собственной массы на перекрытие благодаря остав-
ляемому зазору между ним и поддоном 3.  

После твердения материала заполнения (как правило, бетона 
требуемого состава по исходным компонентам) 6 тяжи 1 и скрутки 7 
составляют собой основное армирование навесной перегородки, в ре-
зультате чего образуется жесткая диафрагма, обеспечивающая совме-
стную работу ее со стенами 4 по всей высоте такой перегородки. Это 
достигают также за счет омоноличивания анкеров 6 заполнителем 5 в 
стенах 4 вверху и внизу перегородки. Последнее предотвращает ее рас-
качивание в стороны и смещение вниз. Дополнительные растягиваю-
щие усилия в навесной перегородке, возникающие при возможном 
перемещении стен 4 здания, воспринимаются стальными тяжами 1 из 
высокопрочной проволоки, а сжимающие усилия – монолитным за-
полнителем 5 после его твердения и набора прочности.  

Изобретение упрощает конструкцию, повышает жесткость стен 
здания, усиливая их; уменьшает расход материалов и повышает огне-
стойкость (при использовании двух листов подвесок из негорючих 
материалов), уменьшает трудоемкость изготовления перегородки. 

 
Формула  изобретения  1 7  

 
НАВЕСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА, содержащая несущий элемент, 

закрепленный в стенах, и подвешенное к нему ограждение, состоящее 
из подвесок, поддонов и заполнителя, отличающаяся  тем, что с 
целью упрощения конструкции и повышения жесткости стен, несущий 
элемент выполнен в виде предварительно закрепленных в стенах по-
средством анкерных устройств в верхнем и нижнем уровнях перего-
родки, подвески выполнены из листов конструкционного материала, 
образующих с поддонами полость, а заполнение – в виде твердеющего  
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материала, помещенного в эту полость. 
    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Морозов Р.В. Конструкции стен крупнопанельных жилых зданий. – М.: 
Стройиздат, 1964, с. 154.  

2.  Авт. св. СССР № 853036, М. Кл. Е 04 В 2/72, 1981 (прототип). 
 

Недолік даної навісної перегородки – вона не підвищує несучу 
здатність перекриттів, які у старовинних будівлях є дерев'яними і по-
требують підсилення. Можливі інші випадки потреби у такому під-
силенні (при деформаціях залізобетонних перекриттів більших за 
нормативні, потребі збільшення корисного навантаження на перекрит-
тя зі зміною функціонального призначення будівлі тощо).  

 
НАВЕСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА 

 
За прототип принято предыдущее изобретение навесной перего-

родки.  
Цель дополнительного изобретения – повышение несущей спо-

собности перекрытия (при реконструкции, перепланировке, капиталь-
ном ремонте и т. п.).  

Поставленная цель достигается изменением функции подвески 
путем включения перегородки в работу остова здания (стен и пере-
крытия одновременно), что иллюстрируется рисунком 2.5.4: фиг. 1 – 
навесная перегородка, общий вид; фиг. 2 разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 – 
узел А на фиг. 1  

Навесная перегородка содержит несущие гибкие тяжи 1, обли-
цовочные и формующие листы 2 из конструкционного материала, под-
вешенные попарно поддоны 3, закрепленные между листами 2 и обра-
зующие с ними и со стенами 4 полость, а также заполнитель 5 из твер-
деющего материала, например, керамзитобетона, помещенного в эту 
полость. Листы 2 подвесок, поддон 3 и заполнитель 5 образуют ограж-
дение подвесной перегородки. Тяжи прикреплены к анкерам 6, заде-
ланным в стены 4 в верхнем и нижнем уровнях навесной перегородки, 
и предварительно напряжены (натянуты) накинутыми на них скрутка-
ми 7, стягивающими тяжи 1 между собой. Листы 2 подвесок навешены 
на верхние тяжи 1 посредством шпилек 8. Размеры листов 2 соответст-
вуют высоте навесной перегородки и габаритам проемов (окон, две-
рей), что обеспечивает выполнение работ в стесненных условиях при 
реконструкции здания. Размерами листов 2 предусмотрен также зазор 
между перегородкой и нижним  перекрытием для компенсации  прови- 
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Рисунок 2.5.4 – Навесная перего-
родка (усиливающая стены и пере-

крытия) 
 

фиг. 1 – общий вид; фиг. 2 разрез І–І 
на фиг. 1; фиг.3 – узел А на фиг. 1: 
 

1 – несущие тяжи; 2 – облицовочные 
и формующие листы; 3 – поддон; 4 – 
стены;  5 – заполнитель;  6 – анкера; 
7 – скрутки; 8 – шпильки; 9 – отвер-
стия под шланг бетонопровода; 10 – 
отверстия под скрутки; 11 – перекры-
тие; 12 – блоки; 13 – зазор.  

 

сания ее под действием собственной массы, при заполнении полости 
твердеющим материалом заполнителя 5. Для подачи твердеющего ма-
териала в листах 2 предусмотрены отверстия 9 под шланг бетонопрово- 
да. Листы могут изготавливаться из асбестоцемента, водостойких ДСП 
и т. п., поддон 3 – из экструзионных асбестоцементных швеллеров или 
других материалов. 

Дополнительно к описанной конструкции тяжи 1 предваритель-
но напряжены посредством скруток, которые одними своими концами 
пропущены через отверстия 10 в поддонах 3 и прикреплены к несущим 
элементам нижнего перекрытия 1, а другими, перекинутыми через бло-
ки 12 на верхних тяжах, – к поддону 3. Устанавливаемый зазор 13 ме-
жду поддоном и нижним перекрытием 11 принят не меньше величины 
эксплуатационного прогиба последнего (может также предусматри-
ваться строительный подъем). 

На период изготовления навесная перегородка работает сле-
дующим образом. Предварительно напряженные тяжи 1 совместно со 
скрутками 7 образуют несущий элемент, на котором при помощи шпи- 
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лек 8 закреплены формообразующие и лицевые листы 2 подвесок с 
поддоном 3, удерживающие твердеющий материал заполнителя 5 как в 
емкости. При подаче материала заполнителя 5 масса перегородки бу-
дет увеличиваться, и за счет растяжения тяжей 1 опускать поддон 3 с 
листами 2 до упора в нижнее перекрытие 11, которое при этом будет 
подниматься благодаря принятой запасовке скруток 7, их проскальзы-
ванию через отверстия 10 в поддонах 3 и повороту блоков 12. Листы 2 
верхней частью поднимутся до упора в верхнее перекрытие, а зазор 13 
после этого будет уменьшаться за счет подъема нижнего перекрытия. 
В положении упора поддонов 3 в нижнее перекрытие 11 все устройст-
во перегородки, стены и перекрытия будут находиться во взаимно 
уравновешенном, предварительно напряженном состоянии, при кото-
ром и будет происходить процесс твердения материала заполнения 5. 

После твердения материала заполнения перегородка работает 
следующим образом. Перегородка образует жесткую диафрагму, объе-
диняющую совместной работой стены здания по всей высоте и пере-
крытия по всему пролету. Она не передает нагрузку от собственной 
массы на перекрытие благодаря оставляемому зазору между ним и 
поддоном 3. Это достигается также за счет омоноличивания анкеров 6 
заполнителем 5 в стенах 4 вверху и внизу навесной перегородки. По-
следнее предотвращает ее раскачивание в стороны и смещение вниз. 
Дополнительные растягивающие усилия в навесной перегородке, воз-
никающие при возможном перемещении стены 4, воспринимают тяжи 
1, а сжимающие усилия – монолитный заполнитель 5. При этом ниж-
нее перекрытие 11 будет выровнено (или иметь строительный подъем) 
и работать совместно с навесной перегородкой как с жестким верти-
кальным диском, что увеличит несущую способность этого перекры-
тия. Верхнее перекрытие, опираясь на жесткий вертикальный диск 
перегородки, также увеличит свою несущую способность, поскольку 
оно передает свою нагрузку на этот диск, который для этого армиро-
ван тяжами 1 и скрутками 7. При этом верхнее перекрытие, опираясь 
на вертикальный диск перегородки, также усиливается. 

Навесная перегородка увеличивает несущую способность меж-
дуэтажных перекрытий (верхнего и нижнего), а также устойчивость и 
долговечность всего остова здания. 

 

Формула  изобретения  1 8  

 
НАВЕСНАЯ ПЕРЕГОРОДКА, по заявке 4931963/33, отли -

чающаяся  тем,  что  с  целью увеличения несущей способности пере- 



 166

крытий, тяжи предварительно напряжены посредством скруток, про-
пущенных через отверстия в поддонах и прикрепленных к ним одними 
своими концами, а другими перекинутыми через блоки на верхних 
тяжах, – к поддонам. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 
 

1. Авт. св. СССР № 85303,6, М. Кл. Е 04 В 2/72, 1981. 
2. Заявка РФ № 4931963/33, М. Кл. Е 04 В 2/00, 1991 (принято решение о выдаче 

патента). 
 

ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА * 
 

Корисна модель відноситься до галузі будівництва, а саме – до 
цивільних, зокрема, житлових каркасно-ригельних багатоповерхових 
будівель, зведених, наприклад, на базі с.1.020-1/87. 

Відома ізолююча перегородка будівлі з несучими конструкція-
ми (стінами, перекриттями), яка вироблена з дрібних штучних мате-
ріалів (цегельної кладки, гіпсобетонних блоків тощо), герметично при-
кріплена до цих несучих конструкцій та має площинну конструкцію 
[Сербинович П.П. Гражданские здания массового строительства. – М.: 
Высш. шк., 1975, с. 208, р. 163 г, д]. 

Дана перегородка – стаціонарна ізолююча і застосовується як 
міжквартирна, що поділяє вигороджуванням внутрішній простір повер-
ху на квартири і захищає їх від шуму суміжних квартир, та як між-
кімнатна, що виконує ті ж функції всередині квартири.  

Проте така перегородка є площинною, що потребує застосуван-
ня корпусної меблі для схову побутових речей, а у каркасно-ригельних 
будівлях, наприклад, на базі с.1.020-1/87, вона до того ж не приховує 
ригелів, що є архітектурно неприйнятним для житла особливо при ве-
ликих прольотах чи кроках (6,0; 7,2; 9,0 чи 12,0 м) каркаса. Ригелі та-
ких каркасів мають відкриту знизу товщину у 300 + 2.150 мм, де        
300 мм товщина стінки ригеля, 150 – винос 2-х консолей ригеля нижче 
плит перекриттів (ліворуч і праворуч) від поздовжньої осі для спиран-
ня на них цих плит; разом – 600 мм. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до запропонованого 
технічного рішення є обрана як прототип перегородка-шафа будівлі з 
несучими конструкціями, виготовлена з дрібних теслярських виробів 
(дверцят, обрамку і ін.), утворюючи замкнені коробчасті порожнини, 
що вільно поставлені на підлогу – без кріплення до несучих  конструк- 

    
 

*
Опис даної заявки на корисну модель є відповідним до чинних вимог «Закону 

України …» (Див. Додатки: Приклад оформлення заявки на винахід (корисну модель). 
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цій будівлі [Сербинович П.П. Гражданские здания массового строи-
тельства.– М.: Высш. шк., 1975, с. 210, р. 166]. 

Перегородка-шафа за прототипом є пересувною і суміщає функ-
ції поділу простору квартири на кімнати та схову побутових речей, 
тому застосовується лише як міжкімнатна. Така перегородка-шафа не є 
ізолюючою між суміжними квартирами з-за відсутності по її контуру 
герметично ущільненого кріплення до несучих конструкцій будівлі, а 
також з-за недостатньої звукоізоляції з тієї ж причини та з-за тонких 
меблевих стінок. Тобто вона не може бути міжквартирною для засто-
сування у капітальних будівлях, оскільки до того є не є капітальною, 
тобто не має потрібної міцності, стійкості й жорсткості та не є безпеч-
ною при пожежі, що необхідно для стаціонарної міжквартирної пере-
городки капітальних будівель. 

В основу корисної моделі, покладено завдання щодо удоскона-
лення перегородки-шафи багатоповерхової каркасно-ригельної будівлі 
з несучими конструкціями (колонами, ригелями, перекриттями і сті-
нами), яка виготовлена із застосуванням дрібних теслярських виробів 
(обрамків, дверцят і ін.) шляхом введення нових конструктивно-речо-
вих зв'язків між елементами, аби надати їй властивості міжквартирної 
перегородки – капітальності, герметичності, міцності, стійкості та жор-
сткості, а також захисту від пожежі для зведення у багатоповерхових 
каркасних будівлях, наприклад, на базі с.1.020-1/87. 

Поставлене завдання досягається тим, що перегородка-шафа 
будівлі з несучими конструкціями, що містить теслярські вироби в 
утворенні замкнених коробчастих порожнин, зг ідно  з  корисною  
моделлю , коробчасті порожнини виготовлені з кам'яних виробів, що 
кріпляться до несучих конструкцій – стін, колон, ригеля та плит 
перекриттів – герметично щільно і почергово вздовж і поперек ригеля, 
утворюючи незамкнені коробчасті порожнини з прямими (чи косими) 
кутами у плані, при цьому відкриті від кам'яних ділянок місця запов-
нені теслярськими виробами, розташованими у суміжних квартирах, а 
протилежні кам'яні та теслярські ділянки вздовж ригеля разом охоп-
люють цей ригель ззовні з обох подовжніх сторін. 

Відповідно до нових ознак корисної моделі, що  пропонуєть -
ся , перегородка-шафа додатково до функцій вигороджування просто-
ру одного поверху на приміщення, поділяння їх на суміжні квартири та 
забезпечення схову побутових речей з користю застосовуючи житлову 
площу цих квартир, стає додатково ізолюючою між суміжними квар-
тирами за рахунок герметично щільного кріплення до вертикальних 
(колон, стін) і горизонтальних (ригелів, плит перекриттів) несучих 
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конструкцій будівлі;  стає міжквартирною для багатоповерхових кар-
касно-ригельних будівель; капітальною та міцною, бо вироблена з це-
гельних матеріалів; герметичною з-за щільного шпарування швів між 
нею і несучими конструкціями; жорсткою у площині ригеля з-за її 
просторової коробчастої форми та площинного (а не лінійного) опертя 
на міжповерхові перекриття завдяки поперечним ділянкам з цегельних 
матеріалів, розташованим під прямим (чи косим) кутом відносно риге-
ля, що доцільно для застосування у будівлях з ригельним перекриттям; 
забезпечує більшу (за мінімальну нормативну) висоту кімнат у 3; 3,3 м 
і вище, та утворює такі за розміром порожнини коробчастої форми, що 
придатні для схову побутових речей завдяки зручним розмірам ригеля 
у плані не менше 300 + 2 . 150 = 600 мм (це товщина ригеля с. 1.020-
1/87 між плитами перекриття з двома звисами для обпирання плит пе-
рекриттів, що виступає зі стелі); цей ригель зі звисами стає схованим 
цегельними і теслярськими ділянками, оскільки вони разом охоплю-
ють цей ригель ззовні з обох подовжніх сторін, що покращує естетику 
інтер'єру суміжних квартир. 

Рішенням за прототипом додатковий позитивний ефект отрима-
ти не можна оскільки з-за відсутності шпарування пересувних мебле-
вих шаф до несучих конструкцій будівлі вона не може бути ізолю-
ючою, а з-за тонких фанерних (горючих) стінок не може бути капі-
тальною між суміжними квартирами та пожежне безпечною, при цьо-
му з-за тонких стінок вона також не має достатньої міцності, жорстко-
сті і стійкості, оскільки, зокрема, не закріплена угорі до ригелів; при 
чому останні властивості рішення за прототипом погіршуються зі 
збільшенням висоти приміщень; розміри меблевих шаф не співвідно-
сяться з шириною ригеля по низу у плані – 600 мм, а шафи не призна-
чені для схову ригеля. 

Корисна модель пояснюється кресленнями на рисунку 2.5.5:  
фіг. 1 – подано план прямокутної перегородки-шафи з несучими 
конструкціями багатоповерхової каркасно-ригельної будівлі в коорди-
наційній сітці; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1, 3; фіг. 3 – варіант косокутної 
перегородки-шафи, план.  

Перегородка-шафа багатоповерхової каркасно-ригельної будівлі 
з несучими конструкціями – колонами 1, ригелями 2, стінами 3 та пли-
тами перекриттів 4, містить теслярські вироби – дверцята 5 у обрамку 
6, що утворюють замкнені коробчасті порожнини 7 разом зі стінками 
8, виготовленими з кам'яних виробів (полегшеної цегли, дрібних гіп-
собетонних блоків і ін.), які герметично з ущільнювачем 9 прикріп-
лені до ригеля 2, стін 3 та плит перекриттів 4.  Кам'яні  стінки  8  розта- 
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Рисунок 2.5.5 –  
Перегородка-шафа 

 

фіг. 1 – план прямокутної 
перегородки-шафи; фіг. 2 – 
розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – 
варіант косокутної перего-
родки-шафи, план: 
1 – колона; 2 – ригелі; 3 – 
стіни;  4  –  плити перекриттів; 
5 – дверцята; 6 – обрамок; 7 – 
коробчасті порожнини; 8 – 
стінки; 9 – ущільнювач; 10 – 
приміщення; 11 – облицюван-
ня. 
 

 
 

шовані почергово вздовж і поперек ригеля 2 під прямими (чи косими) 
кутами у плані, утворюючи незамкнені коробчасті порожнини 7. Від-
криті від кам'яних ділянок стінок 8 місця заповнені теслярськими ви-
робами – дверцятами 5, обрамками 6, які розташовані зі сторони при-
міщень 10 суміжних квартир, утворюючи замкнені коробчасті порож-
нини 7. Протилежні одне одному подовжні ділянки кам'яних стінок 8 
та теслярські вироби – дверцята 5, обрамки 6 вздовж ригеля 2 – разом 
охоплюють цей ригель 2 ззовні з обох поздовжніх сторін; зовні ділянок 
кам'яних стінок 8 можливе акустичне облицювання 11. 
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Перегородка-шафа каркасно-ригельної будівлі працює таким 
чином.  

Поздовжні і поперечні ділянки стінки 8 є несучою частиною пе-
регородки-шафи і забезпечують її міцність, стійкість та жорсткість, а 
також пожежну безпеку, оскільки вироблені з кам'яних матеріалів, 
причому стійкість та жорсткість забезпечується коробчастою формою 
її в плані за рахунок скорочення довжини поздовжніх ділянок стінки 8, 
підпору їх поперечними ділянками тієї ж стінки та збільшення площі її 
опертя на плити перекриттів 4, а також кріпленням усіх ділянок до цих 
плит перекриттів знизу і  зверху впритул до ригеля 2 з обох його 
поздовжніх сторін з ущільнювачем 9. Останній надає герметичність 
стиків стінок 8 з ригелем 2, стінами 3 та плитами перекриттів 4, забез-
печуючи ізольованість приміщень суміжних квартир завдяки 
герметичності кріплення до вертикальних (колон 1, стін 3) і горизон-
тальних (ригелів 2, плит перекриттів 4) несучих конструкцій будівлі. 
Заповнені теслярськими виробами – дверцятами 5, обрамками 6 – 
відкриті ділянки стінки 8 утворюють замкнені коробчасті порожнини 
7, що придатні для схову побутових речей. Почергове розташування 
теслярських виробів – дверцятами 5 і обрамками 6 дає можливість ко-
ристуватися перегородкою-шафою одночасно у суміжних квартирах, 
відчиняючи та зачиняючи дверцята 5 шафи. Для покращення звуко-
ізоляції перегородки-шафи зовні стінки 8 можуть мати акустичне об-
лицювання 11. 

Відповідно до нових ознак перегородка-шафа додатково (до 
функцій вигороджування простору поверху на приміщення, поділяння 
його на суміжні квартири, забезпечення схову побутових речей та до-
цільного застосування житлової площі приміщень) стає міжквартир-
ною, а саме: ізолюючою між суміжними квартирами, капітальною – 
міцною, стійкою й жорсткою, а також пожежне безпечною; дозволяє 
збільшення висоти приміщень до 3; 3,3 м і вище; візуально ховає ри-
гель, покращуючи естетику інтер'єру суміжних квартир; використовує 
зручний розмір ширини ригеля у плані (600 мм), що доцільно для кар-
касно-ригельних будівель, зокрема, на базі с.1.020-1/87; при цьому 
пропонована перегородка-шафа однаково і одночасно «обслуговує» 
суміжні квартири чи приміщення громадських будівель. 

 

Формула  корисно ї  моделі  1 9  
 

ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА багатоповерхової каркасно-стінової 
будівлі з несучими конструкціями, що містить теслярські вироби в 
утворенні  замкнених  коробчастих  порожнин,  яка   в ідр ізняється  
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тим ,  що  коробчасті порожнини виготовлені з кам'яних виробів, які 
кріпляться до несучих конструкцій – стін, колон, ригеля та плит пере-
криттів – герметично і почергово вздовж і поперек ригеля, утворюючи 
незамкнені коробчасті порожнини з прямими (чи косими) кутами у 
плані, при цьому відкриті від кам'яних ділянок місця заповнені тесляр-
ськими виробами, розташованими у суміжних квартирах, а протилеж-
ні кам'яні та теслярські ділянки вздовж ригеля разом охоплюють цей 
ригель ззовні з обох подовжніх сторін.*  

    
*Заявка України на корисну модель «Перегородка-шафа»,  МПК Е 04 В 2/72 /    

І.І. Романенко, 2014.  
 

Усі пропоновані АКТ-рішення перегородок відносяться до капі-
тальних (стаціонарних) будівель і призначені для застосовування під 
час їх будівництва, реконструкції, капітального ремонту чи переплану-
вання. При цьому вони самі є стаціонарними, тобто такими, що не до-
зволяють потім змінювати задане планування приміщень. Інакше ка-
жучи, такі перегородки не надають «гнучкості» об'ємно-планувально-
му рішенню приміщень у будівлях, які з плином часу можуть цього по-
требувати. У цьому аспекті «гнучкими» можуть бути кімнати, наприк-
лад, житлових будинків, гуртожитків, притулків тощо і, зокрема, у ку-
рортних містах і селищах, де зазвичай буває різний склад мешканців 
чи квартирних зйомників.  

Як змінювати планування приміщень легко, швидко і багатора-
зово у таких випадках?  

Таке можна досягти різними конструктивними рішеннями пере-
сувних і збірно-розбірних перегородок, таких, що трансформуються, 
або конструкцією, пропонованою наступним винаходом. 

 
 

ПЕРЕГОРОДКА 
 

Изобретение относится к передвижным (переносным, сборно-
разборным, трансформируемым и т. п.) перегородкам, и может исполь-
зоваться, например, при многократной временной перепланировке по-
мещений в жилых и общественных зданиях. 

Наиболее близка к изобретению перегородка, включающая при-
крепленные к элементам каркаса при помощи деталей крепления бло-
ки заполнения, выполненные в виде двухслойных пнемоэлементов [1].  

Недостатками известного решения являются сложность монтажа 
и невозможность его многоразового использования. 

Целью изобретения является упрощение монтажа перегородки. 
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Поставленная цель достигается за счет выполнения сборно-раз-
борной перегородки, показанной на рисунке 2.5.6: фиг. 1 – перегород-
ка, общий вид; фиг. 2 – то же, с торца; фиг. 3 – узел А на фиг.2. 

 

 

 

Рисунок 2.5.6 – Перегородка  
(сборно-разборная) 

 

фиг. 1 – общий вид; фиг. 2 – вид с торца;  фиг.  3  –  узел 
А на фиг. 2: 
 
 

1 – стойки; 2 – заполнение пневмоэлементами (блока-
ми); 3 – обрамление пневмоэлементов (лотки); 4 – вы-
движные винты; 5 – крюки; 6 – плоские решетки или 
сетки. 
 
          Перегородка включает элементы кар-
каса (стойки 1), выполненные из профиля 
прямоугольного или круглого сечения, и 
прикрепленные к ним, блоки 2 заполнения  в  

виде двухслойных пневмоэлементов. Элементы крепления выполнены 
в виде обрамляющих пневмоэлементы лотков 3 из эластичного мате-
риала, охватывающих поверхности стоек 1. К концам лотков 3 прикре-
плены слои пневмоэлемента. Перегородка содержит выдвижные винты 
4 и крюки 5. Для повышения жесткости конструкция может иметь 
плоские решетки 6, подвешенные на крюки 5, например, по всей высо-
те стоек.  

Перегородку собирают следующим образом. 
По линии разделения помещения (прямой, кривой, сложной)  

вертикально устанавливают и крепят к потолку с помощью выдвиж-
ных винтов 4 поочередно все стойки 1 каркаса с шагом, равным шири-
не блоков 2. В каждом шаге между стойками 1 навешивают на крюках 
5 решетки или сетки 6 по одну сторону стоек 1 каркаса, подвешивают 
по эластичному блоку 2, расправляя в них лотки 3 так, чтобы они охва-
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тывали стойки 1 и опирались о потолок и пол. Для этого в лотках 3 
должны быть петли, а вверху стоек 1 – крюки. Далее навешивают де-
коративные решетки или сетки 6 на крюки 5 по другую сторону стоек 
1. Затем пневматические элементы (блоки 2) поочередно заполняют 
сжатым воздухом (для этого они снабжены ниппелями). Под избыточ-
ным давлением воздуха блоки 2 увеличиваются в объеме, обжимая 
объемные формы по боковым поверхностям этих блоков по рисункам, 
соответствующим конфигурации решеток 6 или сеток. Заполнение в 
виде блока 2 может отсутствовать в одном шаге в любом месте, обра-
зуя дверной или другой проем. 

Разборку перегородки производят в обратной последовательно-
сти: сбрасывают избыточное давление воздуха в блоках 2, открыв 
ниппели, снимают решетки или сетки 6 с крюков 5, снимают блоки 2, 
ослабляют выдвижными винтами 4 крепление стоек 1 и убирают их.  

Перегородка теперь может устанавливаться в другом месте или 
иначе по другой линии разделения помещения. В качестве пневмати-
ческих блоков 2 могут быть использованы надувные матрацы. В таком 
случае сборно-разборная перегородка должна иметь несколько риге-
лей, уменьшающие высоту блоков 2 до размеров надувных (например, 
пляжных) матрацев, которые можно разместить в плоскости перего-
родки горизонтально и вертикально.  

Перегородка, являясь сборно-разборной, упрощает монтаж-де-
монтаж, а применение в качестве пневмоблоков надувных (пляжных) 
матрацев придает дополнительный сервис в ее использовании в ку-
рортно-санаторных районах в частном секторе для перепланировки 
помещений при изменения состава жильцов. 

 

Формула изобретения 19 

 

ПЕРЕГОРОДКА, включающая прикрепленные к элементам кар-
каса при помощи деталей крепления блоки заполнения,  выполненные 
в виде двухслойных пневмоэлементов, отличающаяся  тем, что с 
целью упрощения монтажа за счет выполнения перегородки сборно-
разборной, детали крепления выполнены в виде обрамляющих пнев-
моэлементы лотков из эластичного материала, охватывающих поверх-
ности элементов каркаса, причем к концам лотков прикреплены слои 
пневмоэлемента. 

2. Перегородка по п. 1 отличающаяся  тем, что с целью по-
вышения жесткости, она снабжена обрамляющими блоки плоскими 
решетками, закрепленными на элементах каркаса. 
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Балкони 
 
 

Тема попереднього ознайомлення:  
«Літні приміщення: типи,  
матеріали,  конструкції» 

У групі структурних архітектур-но-
конструктивних частин будівель, що 
розглядаються далі, найбільш харак-
терними є виносні  балкони, в яких  

несучі елементи працюють як консолі, навантажені вертикальним вниз 
навантаженням, на відміну від вбудованих , в яких несучими еле-
ментами є плити багатоповерхових перекриттів, що працюють як бал-
ки на двох опорах. Огороджувальні конструкції і тих, і інших (зазви-
чай ґратчасті перила з поручнями) при цьому сприймають горизон-
тальне навантаження, спрямоване назовні.  

У старовинних будинках балкони, виконувані консольного типу, 
мали важкі цегляні огорожі з балясинами і цегляними поручнями, які 
оштукатурювалися. Тому їх підтримували сталевими жорсткими під-
косами знизу по краях балконної плити, декорованими скульптурами 
(атлантами, каріатидами тощо), або гнучкими підвісками, також деко-
рованими (ланцюгами, що виходять з левової пащі і т. п.).  

З розвитком індустріалізації у масовому житловому і цивільно-
му будівництві було усунуто декоративні елементи (з 1954 р. минулого 
сторіччя), що стали розглядатися як архітектурні надлишки. Огород-
жувальні елементи балконів ставали легшими, що сприяло роботі кон-
солей. Однак із подальшим зменшенням товщини стін у будівлях в 
результаті розвитку наукових інженерних дисциплін, відповідно, 
зменшилася і глибина защемлення консолей в стінах, тому підкоси і 
підвіски з'явилися знову, хоча і архітектурно спрощеними. Далі для 
усунення елементів, що підтримують балкони, зменшили ширину 
балконів, тобто вкоротили консолі. Мається думка, що поручні та пе-
рила (заповнення), виконувані з прокатної сталі, та екрани є лише ого-
роджувальними елементами. 

Таким чином, при застосуванні сучасних матеріалів з іншими 
фізико-механічними властивостями досі використовують конструктив-
ну форму, що функціонально повторює класичну архітектуру.  

Отже є протиріччя – перила з поручнями, виконувані з конст-
рукційного матеріалу (сталевого прокату), спроможного витримувати 
навантаження, застосовують лише для огороджування, які також (хоча 
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і менше) довантажують власною вагою балки чи плити балконів кон-
сольного типу. 

З даного протиріччя виходить постановка технічного завдання –  
запропонувати такі АКТ рішення балконів, лоджій, еркерів, що мати-
муть більш раціональний характер роботи як будівельні конструкції та, 
одночасно, забезпечать зменшення матеріаломісткості та підвищення 
надійності. Постановка даного завдання є також суперечливою (як і 
більшість попередніх і тих, що далі будуть). 

 
ОГОРОДЖЕННЯ ЛОДЖІЇ, БАЛКОНА І Т. П. 

 
Технічне рішення стосується пристрою балконів, переважно, 

житлових багатоповерхових будівель. 
Відомо архітектурно-конструктивне рішення балкону, що 

включає несучі консольні балки, защемлені у цегельних стінах, з пли-
тами настилу, покладеними по консольних балках, і огородження з 
дрібноштучного матеріалу, що спираються на плити настилу [1].  

Недолік рішення, що є аналогом, − великі витрати матеріалів і 
ненадійність конструкції, оскільки, консольні балки, що працюють у 
невигідному напруженому стані, довантажуються дрібноштучним ма-
теріалом, який є важким. 

Найбільш наближеним технічним рішення, що прийнято за про-
тотип пропонованого винаходу, є огородження лоджії (балкона і т. п.), 
що містить плиту перекриття і пілястри (пілони, стійки і т. п.), ґратчас-
ті перила зі сталевого прокату з поручнями і екран, при цьому поручні 
і екран прикріплені до ґратчастих перил, а останні – до плит перекрит-
тів, що спираються на пілястри [2].  

Недоліком прототипу є перевитрати матеріалу, оскільки ґрат-
часті перила,  виконані зі сталевого прокату,  разом з екраном дован-
тажують власною вагою плиту перекриття. 

Мета пропонованого рішення – економія металу.  
Поставлена мета досягається тим, що ґратчасті перила і екран 

включають в роботу, щоб витримувати навантаження разом з плитою 
перекриття, що показано на рисунку 2.5.7: фіг. 1 – лоджія, фасад; фіг. 2 
– розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – окремо огородження лоджії, варіант. 

Лоджія (балкон і т. п.) включає плиту 1 перекриття (чи балконну 
плиту 1), пілястри 2 (чи несучі стійки 2, стінові панелі 2 тощо), грати 3 
з поручнями 4 і екран 5. Грати 3 виконані у вигляді розкісної фермоч-
ки і омонолічені на місті екрану, тобто грати і екран виконані як одна 
збірна залізобетонна конструкція – екран-діафрагма 5. При  цьому вер- 
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Рисунок 2.5.7 – Огородження лоджії, 
балкона і т. п. 

 

фіг. 1 – лоджія, фасад; фіг. 2 – розріз І-І 
на фіг. 1; фіг. 3 – окремо огородження 
лоджії,  варіант: 
 

1 – плита перекриття; 2 – пілястр; 3 – 
грати; 4 – поруччя; 5 – екран; 6 – вер-
шини розкісної фермочки; 7 – закладні 
деталі. 

 
шини 6 розкісної фермочки залишені відкритими і утворюють собою 
закладні деталі знизу і зверху екрана-діафрагми 5, а поручні 4 утво-
рюють верхній пасок розкісної фермочки. Плити перекриття 1 і піляст-
ри 2 забезпечені закладними деталями 7. Вершини 6 розкісної фермоч-
ки приварені до закладних деталей 7. 

Балкон за рішенням, що пропонований, працює таким чином.  
Корисне вертикальне навантаження на плиту 1 перекриття (бал-

конну плиту) сприймається усіма елементами огородження через 
закладні деталі 7 на вершинах 6 розкісної фермочки (що були гартами 
3) та, оскільки вона омонолічена в екран-діафрагмі 5, вона теж вклю-
чається в роботу. Поручні 4, що стали верхнім паском розкісної фер-
мочки, також сприймають навантаження і передають його через за-
кладні деталі 7 на пілястри 2 (чи стіни). При цьому плита 1 перекриття  
(чи балконна плита) виконує функцію нижнього паска розкісної фер-
мочки (при виконанні екрана-діафрагми з фермочками на декілька 
вершин 6). 

Пропоноване огородження лоджії, балкона і т. п. більш раціо-
нальне за статичною розрахунковою схемою, що є відповідною фізи-
ко-механічним властивостям використовуваних конструкційних мате-
ріалів. У даному технічному рішенні огородження не «шкодить» ро-
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боті плити перекриття (балочним консолям або консольним плитам 
балконів), а «співпрацює» з ним, що збільшує надійність лоджій (бал-
конів) та зменшує витрати матеріалів; підвищується індустріальність 
цієї архітектурно-конструктивної частини будівлі.* 

    
 

*Заявка СССР № 420388/33, М. Кл. Е 04 В 2/00, Е 04 F 11/18. Ограждение лод-
жии, балкона и т. п. / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1987. – рос. 

 

Джерела інформації, прийняті до уваги під час експертизи: 
 

1. Сербинович П.П.  Гражданские  здания  массового  строительства. – М.: Выс-
шая шк., 1975, с. 226, рисунок 180, а, в. 

 

2. Те саме, с. 226, рисунок 179, а, б (прототип). 
 

Однак пропонована конструкція балкону (лоджії і т. п.) ще не-
досконала, оскільки поручні працюють ефективно лише у площині 
огородження, а з його площини при дії горизонтального навантаження 
(що властиво для такого огородження) вона недостатньо стійка чи 
жорстка. Це потребує більшої витрати металу за номером профілю. 
Тобто мається додаткове протиріччя, що вирішується у наступному 
винаході. 

БАЛКОН 
 

Изобретение относится к возведению многоэтажных жилых зда-
ний, в частности, к устройству балконов (лоджий и т. п.). 

Целью изобретения является повышение устойчивости передне-
го ограждения балконов (лоджий и т. п.).  

На  рисунке  2.5.8  показан  балкон,  поясняющий  изобретение: 
фиг. 1 – балкон, вид сбоку; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 узел А 
на фиг. 2; фиг. 4 – узел Б на фиг. 2; фиг. 5 – вид по стрелке В на фиг. 4. 

Балкон имеет балконную плиту 1, защемленную в стене 2, и пе-
реднее ограждение 3, опертое на заделанные в стене 2 боковые элемен-
ты 4 (пилоны и др.). Верхний пояс переднего ограждения 3 снабжен 
цветочницей  5, выполненной в виде шпренгельной фермы, имеющей 
затяжку 6 и стойки 7. Верхний пояс цветочницы 5 расположен в одной 
горизонтальной плоскости с верхним поясом переднего ограждения 3, 
а концевые участки скошены и присоединены к концам верхнего пояса 
переднего ограждения 3 и имеют не менее двух стоек 7, выполненных 
в виде цельных металлических прутков, изогнутых по форме цветоч-
ницы 5 и присоединенных концами к переднему ограждению.  

При нагружении балконной плиты 1 вертикальной, а также пе-
реднего ограждения 3 горизонтальной нагрузкой деформации верхнего 
пояса переднего ограждения 3 из собственной плоскости будут пога-
шены цветочницей 5, которая воспринимает на себя усилия при потере  



 178

 
Рисунок 2.5.8 – Балкон  

(с жестким и устойчивым поручнем) 
 

фиг. 1 – вид сбоку; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 узел А на фиг. 2; фиг. 4 – узел Б на 
фиг. 2; фиг. 5 – вид по стрелке В на фиг. 4: 
 

1 – балконная плита; 2 – стена здания; 3 – переднее несущее ограждение; 4 – боковые 
элементы (пилоны, пилястры или экраны); 5 – цветочница; 6 – затяжка; 7 – стойки 
 

устойчивости верхнего пояса переднего ограждения 3. Расположение 
верхнего пояса цветочницы 5 в одной горизонтальной плоскости с верх- 
ним поясом переднего  ограждения  3  максимально  противодействует 
потере устойчивости последнего, проявляющейся в форме выпора на-
ружу или внутрь балкона (из плоскости переднего ограждения 3). Цве-
точница 5, выполненная в виде шпренгельной фермы, придает верхне-
му поясу переднего ограждения 3 жесткие дополнительные связи и 
усиливает его сечение дополнительной затяжкой 6. В результате обес-
печивается «равнопрочность» конструкции балкона. 

Изобретение обеспечивает надежность конструкции балкона, 
повышая устойчивость его наиболее слабого элемента (верхнего пояса 
переднего ограждения) шпренгельной затяжкой 6, которая выполняет 
одновременно архитектурно-декоративную функцию.  

 

Формула  изобретения  2 0  

 

БАЛКОН,  включающий  несущие  переднее  ограждение с верх- 
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ним и нижним поясом, опертое на боковые элементы, отличающий -
ся  тем, что с целью повышения устойчивости переднего ограждения, 
оно снабжено цветочницей, выполненной в виде шпренгельной фермы, 
верхний пояс которой расположен в одной горизонтальной плоскости 
с верхним поясом переднего ограждения и прикреплен концами к кон-
цевым участкам последнего, а стойки шпренгельной фермы изогнуты 
по форме цветочного лотка и присоединены концами к переднему ог-
раждению. 

    

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
1. Авт. св. СССР № 128597, М. Кл. Е 04 В 2/20, 1959. 

 
ПРИСТРІЙ БАЛКОНА, ЛОДЖІЇ ТА ЕРКЕРА 

 

Запропоновані вище рішення належать до окремого конструк-
тивного рішення (переважно, балкону) хоча розглядається певна група 
структурних частин будівель – літніх приміщень, до яких відносяться 
також лоджії, тераси, іноді еркери. Тобто, запропонованими технічни-
ми рішеннями (винаходами) недостатньо узагальнені суттєві ознаки, 
притаманні їм одночасно.  

Таким чином, з'являється завдання щодо забезпечення досягну-
того позитивного ефекту для конструкцій всіх літніх приміщень, а са-
ме: зменшити матеріаломісткість і збільшити надійність лоджій, 
балконів, еркерів тощо.  

Поставлене завдання вирішується таким чином.  
У пристрої лоджії за попереднім винаходом, прийнятим за про-

тотип, згідно з пропонованим далі рішенням додатково включені бічні 
огородження, виконані так само у вигляді екранів-діафрагм з розкісни-
ми фермочками, причому вершини згаданих фермочок в торцях усіх 
екранів-діафрагм утворюють закладні деталі для з'єднання їх між со-
бою з утворенням безперервної в розгортці фермочки, торці бічних 
стінок яких жорстко закріплені в зовнішніх несучих конструкціях 
будівлі – стінах, колонах або пілонах, а балконні плити, спираючись на 
стіни будівлі однією стороною, рештою сторін обперті, як мінімум на 
протилежні екрани-діафрагми.  

Сутність запропонованого рішення пояснюється рисунком 2.5.9, 
де на фіг. 1, 2, 3 показані балкони з різними типорозмірами балконних 
плит, плани; на фіг. 4 – прямокутна винесена лоджія, на фіг. 5. 6 – ер-
кери у вигляді прямокутного і рівнобедреного трикутників; на фіг. 7 – 
те саме, трапецієподібний; на фіг. 8 – розгортка фермочок екранів-
діафрагм на фіг. 6.  
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Рисунок 2.5.9 - Пристрій балкона, лоджії та еркера 

 

фіг. 1, 2, 3 – балкони з різними типорозмірами балконних плит, плани; фіг. 4 – лоджія, 
фіг. 5. 6 – еркери у вигляді прямокутного і рівнобедреного трикутників; фіг. 7 – те саме, 
трапецієподібний; фіг. 8 – розгортка фермочок екранів-діафрагм на фіг. 6.  

 

1, 2, 3  –  екрани-діафрагми  різних  типорозмірів  і  положення;  4  –  розкісні  фермочки; 
5, 6 – відповідно верхні і нижні закладні деталі; 7 – балконні плити; 8 – несучі 
конструкції будівлі. 
 

Пристрій лоджії, балкона, еркера включає передні 1 і бічні 2, 3 
екрани-діафрагми, виконані у вигляді збірних залізобетонних панелей 
із замоноліченими в них металевими розкісними фермочками 4, вер-
шини яких утворюють закладні деталі 5, 6 в торцях всіх екранів-
діафрагм 1, 2, 3 внизу і вгорі їх, а також балконні плити 7. Екрани-
діафрагми 1, 2, 3 мають виступаючі полички зі своїх внутрішніх 
сторін.  

Екрани 1, 2 чи 3 окремо або між собою з'єднані (зварюванням) за 
допомогою деталей 5 і 6, на полички яких обперті балконні плити 7 
однією своєю поздовжньою стороною, а другою – на несучі конст-
рукції 8 будівлі (стіну, колону, пілон). При цьому торці бічних екранів-
діафрагм 2, 3 своїми закладними деталями 5, 6 також прикріплені (зва-
рюванням) до таких же закладних деталей 5, 6 несучих конструкцій 
будівлі 8 (стін, колон, пілонів).  
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Пропонований пристрій балкона, лоджії  чи  еркера  працює  на- 
ступним чином. 

Приймаючи навантаження, балконна плита 7 передає його од-
нією поздовжньою стороною, спираючись на полицю з внутрішньої 
сторони екранів-діафрагм 1, 2, 3, а другою – на несучу конструкцію 
будівлі 8 (стіну, колону, пілон). Навантаження від екранів-діафрагм 1, 
2, 3 сприймають несучі конструкції будівлі 8 (стіною, колоною, піло-
ном), при цьому верхні закладні деталі 5 працюють на відрив, а нижні 
6 – на стиск, включаючи в роботу забетоновані в них металеві розкісні 
фермочки 4. Будучи замоноліченими, елементи фермочок 4 є стійкими 
на згин у власній площині.  

Запропонований пристрій балкона, лоджії чи еркера не є кон-
сольним відносно балконної плити, а є консольною відносно бічних 
екранів-фермочок 2, 3, що утворюють коробчасту структуру, при цьо-
му оскільки плече сил згинального моменту від навантаження в екра-
нах-діафрагмах 1, 2, 3 багаторазово більше, ніж у затисненої як кон-
соль балконної плити, то підвищується надійність пристрою балкона, 
лоджії, еркера. Оскільки забетоновані фермочки 4 працюють як жор-
стка арматура і є одночасно огорожею (разом з бетоном), то це дає 
економію матеріалу. 

У пристрої, що пропонується, не виключається збереження тра-
диційного консольного (згідно з інженерним розрахунком) защемлен-
ня в стіні, яке буде дублюватися бічними екранами-діафрагмами 2, 3 
коробчастої структури при (умовно можливому) обваленні балконної 
плити.  

 

Формула  технічного  рішення * 
 

ПРИСТРІЙ БАЛКОНА, ЛОДЖІЇ ТА ЕРКЕРА, що містить пе-
редні і бічні екрани-діафрагми у вигляді збірних залізобетонних пане-
лей із замоноліченими в них металевими розкісними фермочками, вер-
шини яких утворюють закладні деталі в торцях екранів-діафрагм внизу 
і вгорі, а також балконні плити, що спираються на несучі конструкції 
будівлі, які мають такі ж закладні деталі, який  в ідр ізняється  
тим ,  що  передні і бічні екрани-діафрагми забезпечені поличками з 
внутрішніх сторін і з'єднані між собою закладними деталями в торцях 
внизу і вгорі, а бічні екрани-діафрагми з'єднані також з несучими кон-
струкціями будівлі, при цьому балконна плита додатково спирається 
на полички передніх і бічних екранів-діафрагм.  

    
*Архитектурно-конструктивные элементы зданий (Перегородки. Летние поме-

щения. Лестницы) / Сост. И.И. Романенко. – Харьков: ХИИГХ, 1993. – 52 с. 
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Сходи 
 
 

Тема попереднього ознайомлення: 
«Сходи житлових будівель» 
 

Традиційна конструкція сходів 
має несучі елементи – косоури 
або  тятиви, марші зі східцями  чи  

складальні східці  і огороджувальні елементи – перила, забезпечені 
ґратчастим заповненням, і поручні. Такий поділ функцій може розгля-
датися як відносно умовним, оскільки несучі елементи огороджують 

(розділяють) сходовий простір, а огороджувальні елементи сприйма-
ють горизонтальне навантаження, причому останні виконують з 
конструкційних матеріалів (окрім поручнів). Для забезпечення надій-
ності перил при несприятливих умовах їх роботи передбачають додат-
кові підкоси або інші зв'язки їх з маршами (косоурами, тятивами) в 
місцях сходження низхідних і висхідних елементів, щоб протидіяти 
зусиллям, що перекидають перила з їх площини.  

Тобто сутність роботи сходів і балконів з перилами у даному 
відношенні аналогічна, що спричиняє таке ж ускладнення конструкції і 
збільшення матеріаломісткості для підвищення надійності.  

Аналогічно ставиться і технічне завдання – підвищити надій-
ність сходів, спростити їх конструкцію і одночасно знизити матеріало-
місткість.  

Нижче дано вирішення цього технічного завдання, яке може за-
сто-совуватися в якості внутрішніх квартирних сходів (наприклад, у 
дворівневих житлових і дачних будинках з мансардними поверхами 
тощо). 

СХОДИ 
 

Пропоноване технічне рішення відноситься до пристроїв сходів 
у житлових будинках, конкретно, до внутрішніх квартирних сходів. 

Відомо про внутрішні квартирні сходи, які містять тятиви, що 
спираються на несучі конструкції будинку, східці, що спираються, у 
свою чергу, на тятиви, і огородження з заповненням та поручнями [1].  

Недоліком внутрішніх квартирних сходів такого конструктивно-
го рішення є складність конструкції з-за множини елементів, недоціль-
ність їх сумісної роботи, оскільки тятиви зазвичай довгі та працюють на 
згин, що спричиняє ненадійність і певні витрати матеріалів (деревини).  

Мета пропонованого технічного рішення сходів – спрощення 
конструкції, підвищення надійності та економія деревини.  

Мета досягається зміною традиційного характеру сумісної робо-
ти несучих і огороджувальних елементів сходів на більш досконалий 
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принцип їх роботи шляхом перебудови їхніх несучих і огороджуваль-
них функцій.  

Пропоноване рішення ілюструється рисунком 2.5.10: фіг. 1 –
бічний вид; фіг. 2 – вид спереду; фіг. 3 – кріплення тятиви до стійки; 
фіг. 4 – те саме, до стіни: 

 

 
 

Рисунок 2.5.10 – Сходи (внутрішні квартирні) 
 

фіг. 1 – бічний вид; фіг. 2 – вид спереду; фіг. 3 – кріплення тятиви до стійки; фіг. 4 – те 
саме, до стіни: 
 1 – несучі конструкції будинку (стійка, цегельна стіна); 2 – тятиви; 3 – східці; 4 – еле-
менти огороджень; 5 – перекриття будинку; 6 – деталі кріплення. 
 

Внутрішні квартирні сходи містять несучі елементи 1 будинку 
(цегельні стіни чи дерев'яні стійки), тятиви 2, східці 3 і елементи огоро-
дження 4. Несучі елементи 1 спираються на перекриття 5 будинку, 
тятиви прикріплені до несучих елементів 1. Східці 3 у вигляді дощок 
достатньої товщини для витримування ваги людини своїми кінцями 
підвішені до тятив 2 на огородженнях 4, виконаних зі сталевих прутків 
з різьбою на кінцях. Прутки огороджень 4 на кінцях затягнуті деталя-
ми 6 кріплення – гайками з шайбами, а тятиви 2 розташовані на рівні, 
де мають бути поручні, для чого довжина прутків огороджень 2 має 
забезпечувати зручний рівень поручнів.  

Конструкція сходів працює наступним чином.  
Навантаження від ваги людини (за розрахунком) сприймається 

східцями 3 і передається через деталі кріплення 6 на сталеві прутки 
огороджень 4, сприймається ними і передається далі тятивам 2, пере-
даючи, у свою чергу, навантаження на несучі конструкції 1 будинку.  
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Людина, що знаходиться на східцях 3, тримається руками за тя-
тиви 2, які виконують додаткову до несучої, ще і огороджувальну 
функцію поручнів. Сходи самі по собі, а також під навантаженням не 
спираються на підлогу приміщення, а є підвішеними до верхнього пе-
рекриття. 

Пропоновані внутрішні квартирні сходи потребують менше де-
ревини, оскільки не потребують дерев'яного заповнення перил, напри-
клад, балясинами, а також вилучаються дерев'яні поручні; вони є зруч-
ними в експлуатації під час прибиранні підлоги; є непримітними та 
оригінальними, не потребують багато місця у приміщенні.  

 
Формула  технічного  рішення * 

 

СХОДИ, що включають дві тятиви, оперті на несучі конструкції 
стіни будинку з одного боку і на стійки – з іншого, східці, прикріплені 
до тятив, і огорожі, розташовані по кінцях східців, як і  в ідр і зняю -
ться  тим ,  що  східці підвішені до огорож, а огорожі, які виконані у 
вигляді підвісок, – до тятив, причому кожна тятива розташована на 
рівні поручнів, поєднана з ним і виконана як один елемент. 

    
*Заявка № 4151522/33, СССР, М. Кл. Е 04 F 11/02. Лестница / И.И. Романенко и 

др. – М.: ВНИИГПЭ, 1986. – рос. 
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 700620, М. Кл. Е 04 D 13/00, 1979. 

 
Сходи, що розглянуті, мають недостатню жорсткість на рівні 

східців і дозволяють їх деяке розгойдування, тобто є хиткими, оскільки 
пружно деформуються при навантаженні їх масивною людиною.  

 
ОГОРОЖА ПІДВІСНИХ СХОДІВ 

 

Прототипом пропонованого технічного рішення є сходи (див. 
попереднє рішення), що включають тятиву, оперту на несучі стіни бу-
динку з одного боку і на стійку та перекриття – з іншого, східці, 
прикріплені до тятив, і огорожі, розташовані по кінцях східців, причо-
му східці підвішені до огорож, а огорожі у вигляді підвісок – до тятив, 
при цьому кожна тятива розташована на рівні поручнів, поєднана з 
ним і виконана як один елемент. 

Недоліком таких сходів є відсутність жорсткості та хиткість.  
Мета удосконалення –  забезпечення жорсткості та усунення 

хиткості.  
Поставлена мета досягається тим,  що  огорожа підвісних  сходів  
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підвішується з попереднім напруженням; конструктивне рішення по-
казане на рисунку 2.5.11, де подано кріплення східця до тятиви попе-
редньо напруженою підвіскою.  
 

 
 

Рисунок 2.5.11 - Огорожа 
підвісних сходів 

 

 

1 – тятива; 2 – східець; 3 – 
підвіска; 4 – трубка; 5 – 
деталі кріплення; 6 – упор. 

Огорожа підвісних сходів включає тя-
тиву 1 з брусу, східці 2 з дощок, підвіски 3 з 
металевого дроту, металеві трубки 4, деталі 
кріплення (шайби, гайки) 5 і упори 6 з дере-
в'яних планок. Одна тятива 1 оперта на несу-
чу конструкцію будинку, друга (з вільного 
боку) – на дерев'яну стійку і балку перекрит-
тя), східці 2 прикріплені до тятив 1 підвіска-
ми 3, пропущеними через трубки 4, деталями 
кріплення 5 зверху до тятив 1, а знизу – до 
східців 2. Підвіски 3 попередньо напружені 
шляхом загвинчування на кінцях підвісок 3 
гайок на шайбах (входять в деталі кріплення 
5). Величина зусилля в попередній напрузі 
має бути не менше розрахункової ваги люди-
ни (100 кг×1,2, де 1,2 – коефіцієнт надійно-
сті), при ширині сходів на одну людину у 60 
см. Огорожа з металевих трубок 4 і підвісок 3  

у кожному східці 2 може бути закріплена упорами 4. Тятиви 1 
розташовані на рівні поручнів, суміщені з ними і виконані як один 
елемент. З другого боку кожен східець 2 прикріплений до несучих 
конструкцій будівлі – дерев'яних стійок, середників тощо чи до цегель-
ної стіни (див. рис. 2.5.10). 

Підвісні сходи працюють таким чином.  
Навантаження від людини, сприймається східцем 2 і передається 

на підвіски 3 (з вільного боку), далі на тятиви 1 і погашається на стійці 
та балці перекриття. При цьому підвіска 3 не деформується розтягу-
ванням, оскільки вона попередньо напружена затягуванням деталями 
кріплення 5 таким зусиллям, що перевищує зусилля, створюване вагою 
людини. Попереднє напруження можливе завдяки металевій трубці 4, 
яка при цьому працює на стиск. Щоб деревина східців 2 не руйнувала-
ся від тиску трубки 4 зверху і знизу її підкладені шайби. З другого бо-
ку підвісних сходів (закріплених до стіни) східці 2 передають наван-
таження від людини на несучі елементи будівлі – дерев'яні стійки, се-
редники тощо або на цегельні стіни. Упори 6 фіксують на східцях по-
ложення трубок 4 від її зсуву,  а також кріпить усі трубки 4, які є більш  
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довгими (зверху вниз), що забезпечує їх разовий опір хиткості східців 
2 та є одночасно декоративним елементом. 

У пропонованих підвісних сходах з оригінальною огорожею 
забезпечується достатня жорсткість завдяки попередньому напружен-
ню підвісок, а також усувається хиткість за рахунок кріплення східців 
з одного боку до її несучих конструкцій стіни та сполучного кріплення 
усіх трубок упорами. 
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3  БУДІВЛІ І СПОРУДИ 
 

 
3.1  Стаціонарні (капітальні) будівлі 

 
 

Тема попереднього  
ознайомлення: «Класифікація 
будівель і споруд: галузева, 
архітектурно-конструктивно- 
технологічна» (Акт) 

Для будівель, споруд різного при-
значення застосовують різноманітні 
каркаси (стійко-балкові, рамні, арко-
ві), що виконують з різних матеріалів 
(деревини, металу, залізобетону, з ко- 

мбінуванням цих матеріалів тощо).  
Поширене застосування набули, зокрема, для виробничих од-

ноповерхових будівель трьохшарнірні рами, що обумовлено їхніми 
певними перевагами відносно інших типів каркасів – менша чутли-
вість до деформацій основ, зручний монтаж, економія арматури на 
з'єднанні елементів, прості деталі сполучення їх у рамі, раціональна 
архітектурно-будівельна форма для водовідведення, що спрощує конс-
трукцію покриття, велика жорсткість у поперечнику і ін.  

Технічні завдання, пов'язані зі збільшенням об'ємно-плануваль-
них параметрів будівель з трьохшарнірними рамами, скороченням но-
менклатури елементів цих рам, забезпеченням їх застосування у різних 
будівельно-кліматичних районах,  у великому діапазоні навантаження 
від снігу, вітру та конструкцій покриття були наведені у розд. 2.4 «Кар-
каси».  

У даному розділі розв'язуватимуться завдання щодо відшкоду-
вання суттєвого недоліку трьохшарнірних рам як несучих конструкцій 
– вони є розпірними.  

Розпір (тобто горизонтальна складова похилого навантаження 
рами на опорах) трьохшарнірної рами у порівнянні з іншими типами 
рам мають найбільшу величину, що спричинене найбільш можливою 
кількістю шарнірів у рамі, при яких зберігається її геометрична не-
змінність. Забезпечення надійності будівель і статичної стійкості 
трьохшарнірних рам вимагають деяких витрат на розробку блокових 
фундамен-тів спеціального типу. 

На рисунку 3.1.1 наведені АКТ рішення, які у різний спосіб і за 
різною мірою досягають мету, що виходить з зазначеного недоліку – 
зменшення величини розпору на опорах рами.  
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Рисунок 3.1.1 – АКТ рішення трьохшарнірних рам 

 щодо зменшення розпору її опорах 
 

фіг. 1 – з консольними виносами ригелів; фіг. 2 – зі стальною затяжкою під підлогою, що 
бере на себе зусилля розпору; фіг. 3 – з підлогою, плити якої з'єднані у суцільну затяжку 
(авт. св. СРСР № 883297, Е.П. Рыльков, 1981); фіг. 4 – з анкерними випусками у підлозі 
(авт. св. СРСР № 1000544, В.С. Глазырин,  1983); фіг. 5 – з балковими вставками між 
будівлями і консольними виносами у піврамах (авт. св. СРСР № 765474, А.Г. Пауков и 
др., 1980); фіг. 6 – те саме, без консольних виносів:   

1 – трьохшарнірна рама; 2 – блоковий фундамент; 3 – консольний винос; 4 – затяжка; 5 – 
підлога; 6 – анкерний випуск; 7 – балкова вставка. 
 

Дані приклади прийматимуться за аналоги наступних винаходів, 
оскільки, не зважаючи на численні пропозиції щодо зменшення розпо-
ру у будівлях з трьохшарнірними рамами, удосконалення триває – мо-
жливе зменшення розпору від такої рами впритул до його повного ви-
лучення різними шляхами. 
 

ЗДАНИЕ 
 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению техническим 
решением (прототипом) является здание, включающее трехшарнир-
ную раму из двух Г-образных полурам с уравновешивающими консо-
лями, опертую на фундаменты, покрытие и стеновые панели, причем 
стеновые панели подвешены к консолям полурам. Дополнительный 
груз на выносных консолях увеличивает уравновешивающее действие 
от Г-образной полурамы [1].  
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Недостатком прототипа является сохранение распора, переда-
ваемого на фундамент из-за небольшого плеча уравновешивающей 
консоли, а также в связи с тем, что стеновые панели как ограждающие 
конструкции выполняют из облегченных материалов. 

Цель изобретения – обеспечение самоустойчивости полурамы. 
Поставленная цель достигается путем большего уменьшения 

распора на фундамент (без увеличения плеча уравновешивающей кон-
соли – иначе будет повышение известного эффекта без качественного 
изменения технического решения), что поясняется рисунком 3.1.2: на 
фиг. 1 изображена схема здания, поперечный разрез; на фиг. 2 – узел А 
на фиг. 1. 

 
 

 

Рисунок 3.1.2 – Здание 
 

(с уравновешивающими консолями,  
стеновой панелью и плитой пола) 

 

фиг. 1 – схема здания, поперечный 
разрез; фиг. 2 – узел А на фиг. 1: 
 

1 – полурама;  2 – консоль; 3 –  покры-
тие; 4 – стеновая панель; 5 – фунда-
мент; 6 – плита пола; 7 – зазор; 8 –
стяжной болт; 9 – опорный уголок. 
 
         Здание включает трех-
шарнирную  раму из двух полу-
рам  1  с  уравновешивающими 

консолями 2, покрытие 3 и стеновые панели 4. Полурамы 1 оперты на 
фундаменты 5. Стеновые панели 4 подвешены к консолям 2. Здание 
снабжено крупноразмерными плитами пола 6, которые расположены в 
крайних пролетах и подвешены к стеновым панелям 4 с зазором 7 на 
стяжных болтах 8, заанкеренных в плите пола 6, и опорными уголками 
9, прикрепленными к стеновым панелям 4. 

Конструкция здания работает таким образом.  
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Нагрузка от части покрытия 3, находящаяся большей своей мас-
сой на ригеле полурамы 1, частично уравновешена н агрузкой от части 
покрытия 3, расположенной на консоли 2, и от стеновых панелей 4. 
Нагрузка от плит пола 6 уравновешивает полурамы 1, исключая уси-
лия распора в фундаментах 5.  

Стеновые панели 4, соединенные с полурамами 1 и плитами по-
ла 6, исключают действие распора на фундаменты 5 и образуют замк-
нутую систему, обеспечивая устойчивость полурам.  
 

Формула  изобретения  1  

 
ЗДАНИЕ по авт. св. № 631633, отличающееся  тем, что с це-

лью повышения надежности здания за счет обеспечения устойчивости 
полурам, здание снабжено плитами пола, причем плиты, расположен-
ные в крайних пролетах, подвешены к стеновым панелям. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

              1. Авт. св. СССР № 631633, М. Кл. Е 04 Н 5/08, Е 04 С 3/44. 1978.  
 

БУДІВЛЯ 
 

Будівлю за авт. св. № 631633 [1] приймемо як прототип техніч-
ного рішення, що пропонується нижче.  

Недоліком цієї будівлі є те, що вона не дозволяє збільшити про-
літ, якщо маси підлоги, підвішеної до стінової панелі, буде недостат-
ньо. Це може бути необхідним для будівлі іншого технологічного при-
значення.  

Метою удосконалення є збільшення прольоту будівлі при 
вилученні розпору від неї при збереженні її самостійкості.  

Поставлена мета досягається конструктивним рішенням, що по-
казаний на рисунку 3.1.3: фіг. 1 – схематично зображена будівля, по-
перечний розріз; фіг. 2 – вузол А на фіг. 1. 

Будівля містить самостійкі піврами 1 з консолями 2, що урівно-
важують ригель, оперті на фундаменти 3, плити 4 покриття і стінові 
панелі 5, підвішені до консолей 2, а також великорозмірну плиту 6 
підлоги, виконану за одне ціле з вимощенням 7, що виступає за зовні-
шню площину стінової панелі 5. Великорозмірна плита 6 підлоги під-
вішена до стінової панелі 5 за допомогою притяжних пристроїв 8. 

Будівля працює наступним чином.  
Великорозмірна плита 6 підлоги, виступаючи на зовнішню пло-

щину стінової панелі 5, збільшує масу противаги, що утворюється кон- 
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Рисунок 3.1.3 – Будівля 

 

(з плитою підлоги, суміщеною  
з вимощенням) 

 

фіг. 1 схема будівлі, поперечний розріз; 
фиг. 2 – вузол А на фіг. 1: 
 

1 – піврама;  2 – консоль;  3 – фундамент; 
4 – плити покриття; 5 – стінова панель; 6 – 
плита підлоги; 7 – вимощення; 8 – при-
тяжний пристрій. 
 
соллю 2 піврами 1, масою стіно-
вої панелі 5 та масою плит 4 пере- 

рекриття на консолі 2 за рахунок збільшення вильоту плеча), завдяки 
вимощенню 7, що виступає за площину стінової панелі 5. Або інакше: 
за рахунок віддалення центру мас великорозмірної плити 6 підлоги 
разом з вимощенням 7 назовні відносно точки опори стійки піврами 1.  

Пропоноване удосконалення дозволяє збільшити проліт будівлі 
з трьохшарнірних рам, при цьому отримується додатковий позитивний 
ефект – збільшення самостійкості кожної з піврам ліворуч і праворуч 
від осі симетрії будівлі, оскільки вони спираються на розвинені по 
площі підлоги великорозмірні плити.* 

    
 

*Заявка СССР № 3503071/33, М. Кл. Е 04 Н 5/08. Здание / И.И. Романенко. – 
ВНИИГПЭ, 1982. – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
              1. Авт. св. СССР № 1196482, М. Кл. Е 04 Н 5/08, 1985. 
 

Так само, як у попередньому технічному рішенні, отриманий по-
зитивний ефект можна додатково збільшити, але це необхідно зробити 
якісно іншим засобом, не очевидним для фахівця. Таке рішення подано 
нижче. 
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БУДІВЛЯ 
 

Мета технічного рішення – подальше збільшення прольоту і 
самостійкості будівлі з трьохшарнірними рамами.  

Поставлена мета досягається конструкцією опертя будівлі, що 
пояснюється рисунком 3.1.4, схематично зображена будівля в попе-
речному розрізі. 
 

 
 

Рисунок 3.1.4 – Будівля 
(з консолями Г-подібних піврам, що урівноважує маса усієї будівлі) 

 
 

1 – покриття; 2 – піврама; 3 – консоль піврами; 4 – ригель; 5 – плита підлоги; 6 – вимо-
щення; 7 – стінова панель; 8 – стійка піврами; 9 – гніздо; 10 – консоль плити підлоги. 
 

Пропонована будівля складається з покриття 1,  піврам 2,  що 
мають урівноважуючу консоль 3 та ригель 4, великорозмірні плити 
підлоги 5, суміщені з вимощенням 6, і стінові панелі 7, шарнірно 
прикріплені зверху до консолей 3, а знизу – до плит підлоги 5 з вимо-
щенням 6. Піврама 2 спирається своєю стійкою 8 на плити підлоги 5 з 
вимощенням 6 у гніздах 9. Плити підлоги 5 з вимощенням 6 вироблені 
як одна великорозмірна залізобетонна збірна конструкция з консоллю 
10, що виступає в сторону вильоту ригеля 1 піврами 2, вироблені за 
одне ціле. Задля збільшення несучої здатності на злам від навантажен-
ня у гнізді стійкою 8 під час тиску на ґрунт основи плити підлоги 5 з 
вимощенням 6 та консоллю у сторону ригеля 4, згадана плита підлоги 
5 вироблена підсиленою ребрами. 

Будівля працює наступним чином.  
Перевертанню піврами 2, у зв'язку з дією маси ригеля 4 і части-

ни покриття 1 на ньому, протидіють урівноваженням консоль 3 з час-
тиною покриття 1 на ній, стінова панель 7, плита підлоги 5 з вимощен-
ням 6, а також стійка 8 піврами 2 та частка покриття 1, що виходить 
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своєю проекцією до кінця консолі 10 плити підлоги 5 з вимощенням 6. 
При цьому консоль 10 плити підлоги 2 з вимощенням 6 віддаляє точку 
перевертання піврами 2 від гнізда 9 на кінець консолі 10, у зв'язку з 
чим перевертанню півригеля 2 протидіє уся півмаса будівлі. Те саме 
виходить у протилежній частині півбудівлі відносно вертикальної осі 
симетрії. Плити підлоги 5 з вимощенням 6 та консоллю у сторону ри-
геля 4 витримують навантаження на злам від стійки 8 у гнізді 9 під час 
тиску на ґрунт основи, оскільки вона підсилена ребрами.  

Наведене рішення дозволяє збільшити виліт ригеля піврами, 
тобто подвоїти це збільшення в усьому прольоті будівлі, забезпечуючи 
стійкість від перекидання піврам.*  

    
 

*Заявка СССР № 3678497/33, М. Кл. Е 04 Н 5/08. Здание / Романенко И.И. – М.: 
ВНИИГПЭ, 1987 – рос. 

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
 

              1. Авт. св. СССР № 1196482, М. Кл. Е 04 Н 5/08, 1985. 
 
Поступове удосконалення будівлі щодо збільшення урівно-

важення трьохшарнірних рамам і вилучення дії розпору на фундамен-
ти одночасно збільшувало певний негативний результат – будівля 
отримує багато шарнірних сполучень (на кшталт кінематичного меха-
нізму) між її несучими і огороджувальними елементами. При цьому 
залучається велика кількість конструкцій, що ускладнює монтаж, зни-
жує рівень індустріалізації будівлі.  

Вилучимо цей недолік наступним винаходом. 
 

ЗДАНИЕ 
 

Изобретение относится к строительству сельскохозяйственных 
зданий, в частности, животноводческого назначения. 

Цель изобретения – упрощение монтажа и повышение индуст-
риальности строительства зданий.  

Поставленная цель достигается техническим решением здания, 
показанным на рисунке 3.1.5: на фиг. 1 приведен поперечный разрез 
здания; на фиг. 2 – фрагмент здания с L-образным блоком; на фиг. 3 – 
тоже, с ⊥⊥⊥⊥-образным блоком. 

Здание включает трехшарнирные рамы 1, состоящие из двух по-
лурам 2 с уравновешивающими консолями 3, стеновые панели 4, со-
единенные с ними крупноразмерные плиты пола 5 и покрытие 6.  Круп-
норазмерные плиты пола 5 и стеновые панели 4 жестко соединены ме-
жду собой с образованием цельных сборных железобетонных  L-образ- 
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Рисунок 3.1.5 – Здание с жесткими L-образными или ⊥⊥⊥⊥-образными блоками 

  

фиг. 1 – поперечный разрез здания; фиг. 2  –  фрагмент здания с L-образным блоком; 
фиг. 3 – тоже, с ⊥⊥⊥⊥-образным блоком: 
 

1 – трехшарнирные рамы; 2 – полурамы; 3 – уравновешивающие консоли; 4 – стеновые 
панели; 5 – плиты пола; 6 – покрытие; 7 – L-образный или ⊥⊥⊥⊥-образный блок; 8 – гнезда; 
9 – стойки полурам; 10, 11 – координационные поперечные оси.  

 

ных или ⊥⊥⊥⊥ -образных блоков 7 и выполнены с гнездами 8 для шарнир-
ного опирания консолей 3 и стоек 9 полурам 2. Длина L-образных или 
⊥⊥⊥⊥-образных блоков 7 равна шагу трехшарнирных рам 1, при этом бло-
ки 7 могут быть установлены между поперечными осями 10 здания 
или с совпадением их оси 11 с поперечной осью 10 здания. 

Монтаж здания производят следующим образом.  
Устанавливают L-образные или ⊥⊥⊥⊥-образные блоки 7. На их пли-

ты пола 5, образующие фундамент, опирают полурамы 2 с креплением 
их стоек 9 и консолей 3 в гнездах 8 блоков 7 и между собой с образо-
ванием трехшарнирных рам 1. При использовании L-образных блоков 
между ними устанавливают обычные (без плит пола) стеновые панели. 

Устойчивость рам 1 обеспечена плитами покрытий 6 и L-образ-
ными или ⊥⊥⊥⊥-образными блоками 7. До установки плит покрытия 6 ра-
мы 1 раскрепляют по линии конька монтажными связями. Цельные 
блоки 7 обеспечивают повышение индустриальности строительства, 
сокращают время монтажа здания, уменьшают номенклатуру плоско-
стных элементов. 
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Формула  изобретения  2  

 

ЗДАНИЕ, включающее трехшарнирные рамы, состоящие из 
двух полурам с уравновешивающими консолями, стеновые панели и 
соединенные с ними плиты пола и покрытие, отличающееся  тем, 
что с целью упрощения монтажа, крупноразмерные плиты пола и сте-
новые панели жестко соединены между собой с образованием L-образ-
ных или ⊥⊥⊥⊥-образных блоков, причем стеновые панели и плиты пола 
выполнены с гнездами для шарнирного опирания консолей и стоек 
полурам. 

 
    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 631633, М. Кл. Е 04 Н 5/08, 1977. 
2. Авт. св. СССР № 1196482, М. Кл. Е 04 5/08, 1982 (прототип). 
 
Серед пройдених етапів розвитку типового проектування будів-

ництві, відзначимо дві характерні форми – галузеву  і міжгалузеву  
або закриту  (у галузі) і  відкриту  (між галузями).  Більш рання 
форма типі-зації і уніфікації мала на меті задоволення «власних» по-
треб галузей – зниження вартості проектування та будівництва шляхом 
скорочення номенклатури збірних конструкцій, поліпшення об'ємно-
планувальних рішень будівель і споруд, скорочення типів їх габарит-
них схем і параметрів та окремих виробів.  

З інтеграцією типового проектування різних галузей з'являються 
ще ефективніші форми типізації та уніфікації – міжвидова , на -
скр ізна  чи багатор івнева , що дозволяли застосовувати різні номе-
нклатури збірних виробів для будівель і споруд будь-якого функціона-
льно-технологічного призначення. Однак у зв'язку з багатою номенк-
латурою збірних виробів, що залишалася, і  необхідною для серійного 
заводського виробництва ще більшої їх одноманітності здійснювалося 
скорочення виробів у різних номенклатурах кожної галузі будівництва. 
Зокрема, була скасована низка типів схем і конструкцій для них у зо-
нальному каталозі УЗК-2 для сільськогосподарського будівництва в 
Україні.  

На рисунку 3.1.6 надано вибірку з декількох скасаваних типових 
уніфікованих габаритних АКТ схем і конструкцій до них; були зали-
шені схеми з трьохшарнірними рамами з Г-подібних піврам. До цього 
рисунку автором додані типові опори, що застосовують у залізниці і 
енергетиці для контактних та повітряних ліній електромереж, що є 
чинними; це зроблено для їх застосування у наступних винаходах ме-
тодом «нестандартного» застосування.  

 



 197

 
Рисунок 3.1.6 – Вибірка типових габаритних схем і конструкцій рам 

 

фіг. 1 – трьохшарнірна однопрольотна; фіг. 2 – стійко-балкова двохпрольотна; фіг. 3 – 
стійко-балкова трьохпрольотна; фіг. 4 – стійко-балкова з безконсольними односкатними 
балками (іншого типу) і двохскатною фермою; фіг. 5 – опори електромереж. 
 

На рисунку 3.1.7 автором наведені приклади можливого викори-
стання  скасованих  типових  конструкцій  у  разі  їх  «нестандартного»  

 
 

Рисунок 3.1.7 – Варіанти «нестандартного» застосування типових конструкцій  
із зонального каталогу УЗК-2  
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застосування у нетипових АКТ схемах будівель і споруд виробничого 
або іншого призначення.  Із скасуванням цих типових конструкцій за-
стосування наведених і подібних інших АКТ схем в Україні унемож-
ливлюється*. 

    
*Дані типові конструкції досі застосовують у Білорусі для нового будівництва 

тваринницьких ферм (за типовими конструктивними схемами). 

 
Таким чином, має місце стала науково-технічна проблема – як 

збільшити різноманітність об'ємно-планувальних і архітектурно-конст-
руктивних схем будівель і споруд при (одночасному) скороченні зага-
льної номенклатури типових уніфікованих (стандартних) виробів буді-
вельної індустрії в країні?  

Наступні технічні рішення (винаходи) спрямовані на розв'язання 
цієї проблеми.  

 

ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
 

Изобретение относится к области строительства зданий, в част-
ности, рамной конструкции, например, сельскохозяйственных, пре-
имущественно животноводческого назначения (КРС и др.). 

Цель изобретения – увеличение объемно-планировочных реше-
ний зданий для различного технологического применения.  

Поставленная цель достигается предложенным ниже техниче-
ским решением, полученным путем «нестандартного» применения ти-
повых конструкций из имеющейся номенклатуры, иллюстрируемым 
рисунком 3.1.8: фиг. 1 – здание с пролетной несущей конструкцией в 
виде двухскатной балки, поперечный разрез; фиг. 2 – то же, в виде фо-
нарной фермы; фиг. 3 – моноблок, сблокированный из нескольких зда-
ний предложенной конструктивной схемы, поперечный разрез. 

Одноэтажное здание включает распорные несущие элементы 1 в 
виде Г-образных поперечных рам, ригель 2 которых соединен со стой-
кой 3 с образованием уклона к продольным наружным стенам 4 зда-
ния, и устройство 5 для гашения распора в виде плиты пола 5 с гнез-
дами 6 для установки стоек 3 рам 1. Стойки 3 рам 4 установлены на-
клонно со смещением узла 7 крепления их с ригелем 2 от центральной 
оси 8 здания. Рамы 1 расположены на расстоянии друг от друга с раз-
мещением плиты пола 5 между ними. Здание снабжено пролетной 
конструкцией 10, установленной в уровне узлов 7 крепления ригелей 2 
и стоек 3 рам 1. Пролетная конструкция 9 может быть выполнена в 
виде фонарной рамы 10 с затяжкой 11 понизу или балки  12  покрытия.  
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Рисунок 3.1.8 – Одноэтажное здание  

(с распорной плитой пола и пролетной вставкой) 
 

фиг. 1 – здание с пролетной несущей конструкцией в виде двухскатной балки, попереч-
ный разрез; фиг. 2 – то же, в виде фонарной фермы; фиг. 3 – моноблок из нескольких 
зданий предложенной конструктивной схемы, поперечный разрез: 
 

1 – распорная несущая конструкция; 2 – ригель; 3 – стойки; 4 – стены; 5 – плиты пола 
как устройство для гашения распора;  6 – гнезда;  7  –  узел крепления стойки с ригелем; 
8 – ось здания;  9 – пролетная несущая конструкция;  10 – фонарная рама;  11 – затяжка; 
12 – балка покрытия; 13 – накладные детали для балки; 14 – столики; 15 – накладные 
детали для фермы. 

 

Пролетная несущая конструкция 9 в виде балки 12 покрытия прикреп-
лена верхним поясом к распорным элементам 1 накладными деталями 
13, а нижним оперта на столики 14;  в  виде фонарной рамы 10 – затяж-
кой 11 понизу прикреплена к распорным несущим конструкциям 1 
накладными деталями 15. Длина пролетной несущей конструкции 9 
превышает длину пола 5 на величину, обеспечивающую нормативный 
уклон кровли для наружного (или внутреннего) водоотвода. 

Отдельностоящие здания могут быть сблокированы в моноблок 
при возведении их рядом, образуя многопролетное здание.  

Одноэтажное здание работает следующим образом.  
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Распорные усилия, передаваемые распорными несущими кон-
струкциями 1 в уровне пола 5, воспринимаются последним как устрой-
ством для гашения распора, т. е. его опорной бетонной плитой. При 
этом, в связи с расположением распорных несущих конструкций 1 уз-
лами 7 друг к другу, распорные усилия имеют встречное направление 
и сжимают плиту пола 6, выполненную из бетона, хорошо работающе-
го на сжатие. Установка несущих конструкций 1 в гнезде 6 обеспечи-
вает их фиксацию в плите пола 5. 

Выполнение пролетной несущей конструкции 9 длиной, превы-
шающей длину плиты 5, обеспечивает устойчивую статическую рабо-
ту здания за счет образующегося противоположного наклона распор-
ных несущих конструкций 1. Пролетная несущая конструкция 9 удер-
живает в проектном положении распорные несущие конструкции 1 
при помощи накладных деталей 13 и 15. При этом установка конст-
рукции 9 и плиты пола 5 увеличивают объем здания. Уклон распорных 
несущих конструкций 1 одновременно обеспечивает нормативный ук-
лон покрытия здания для наружного (или внутреннего) водоотвода.  

Пролетная несущая конструкция 9 в виде фонарной рамы с за-
тяжкой понизу обеспечивает аэрацию и освещение помещений здания. 
Затяжка 11 здесь работает на растяжение, что рационально для метал-
лических конструкций. Пролетная несущая конструкция 9 в виде бал-
ки 12 покрытия также выполняет функцию затяжки, но будучи желе-
зобетонной (более тяжелой) передает свой вес на распорные несущие 
конструкции посредством столиков 14. Плита пола 5, находясь внутри 
здания (отапливаемого), имеет минимальную по нормам проектирова-
ния глубину заложения, не зависящую от глубины сезонного промер-
зания грунтов, и выполняет функцию фундамента.  

Одноэтажное здание увеличивает возможные объемно-планиро-
вочные решения зданий из имеющейся номенклатуры конструкций для 
различного технологического применения, увеличивает строительный 
объем здания, улучшает работу конструкций за счет рационального ис-
пользования материала, а также экономит средства на строительство за 
счет упрощения фундамента (без его заглубления в грунт). 

 

Формула  изобретения  3  

 
1. ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, включающее распорные несущие 

элементы в виде Г-образных поперечных рам, ригель которых соеди-
нен со стойкой с образованием уклона к продольным наружным сте-
нам здания, и устройство для гашения распора в виде плиты пола с 
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гнездами для установки стоек рам, отличающееся  тем, что с целью 
улучшения работы конструкции за счет рационального использования 
материала и увеличения объема здания, стойки рам установлены на-
клонно со смещением узла крепления их с ригелем от центральной оси 
здания, причем рамы расположены на расстоянии друг от друга с раз-
мещением распорной плиты пола между ними, при этом здание снаб-
жено пролетной конструкцией. 

2. Здание по п. 1, отличающееся  тем, что пролетная несущая 
конструкция выполнена в виде фонарной рамы с затяжкой понизу. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 1000544, М. Кл. Е 04 Н 5/00, 1980. 
2. Авт. св. СССР № 883297, М. Кл. Е 04 5/08, 1980 (прототип). 

 
Пропонована одноповерхова будівля дозволяє раціонально по-

гасити розпір бетонною плитою підлоги, але не виключає його, що 
вимагає армування цієї плити. Таким чином, хоча і вдалося вилучити 
спеціальний тип блочного фундаменту, що працює на розпірне наван-
таження, однак це вимагає деякої трудо- і матеріаломісткої компенса-
ції. В об'ємно-планувальному відношенні пропонована будівля має 
різні прольоти, що обумовлює його конкретне технологічне призна-
чення. Монтаж її також представляється ускладненим, оскільки необ-
хідне тимчасове утримання піврам під час монтажу балки покриття 
або ж (при підтримці полурам стійками) – точне дотримання розміру 
прольоту між піврамами на рівні карниза, узгодженого з певним кутом 
похилу піврам, відмінного від їх типового положення. 

Вирішимо ці суперечності наступним технічним рішенням 
каркасної будівлі з використанням піврам іншим чином.  

 
БАГАТОПРОЛІТНА РАМА 

 

Мета запропонованого технічного рішення – спрощення монта-
жу та розширення технологічних можливостей вільним плануванням 
обладнання в пропонованій об'ємно-планувальній схемі будівлі.  

Поставлена мета досягається вилученням розпору шляхом 
взаємного врівноважування несучих елементів покриття, що ілюстру-
ється рисунком 3.1.9, яке відображає сутність конструктивного рішен-
ня: фіг. 1 – показаний багатопролітний каркас виробничої будівлі, по-
перечний розріз; фіг. 2 – пролітна несуча конструкція в транспортному 
положенні; фіг. 3 – вузол А на фіг. 1.  

Багатопролітна рама містить суміжні ригелі 1, 2  і типову колону  
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значена для установки в багатопролітних стійко-балочних каркасах по 
середніх рядах (по літерних координаційних осях), у зв'язку з чим має 
для обпирання суміжних пролітних конструкцій розширений оголовок 
4 з опорною плоскогоризонтальною поверхнею. Розташовані в стик 
ригелі 1, 2 об'єднані вгорі шарнірним з'єднанням 5, виконані з плоско-
вертикальними поверхнями торців 6, 7 і мають опорні площини 8, 9 
відповідно. Шарнірне з'єднання 5 має видовжений по вертикалі отвір 
під осьове з'єднання. Ригелі 1, 2 представляють собою верхню частину 
типових Г-подібних піврам, виконаних без стійки (застосовуючи мета-
леву форму, встановивши нижче карнизного кута перегородку). У 
місцях розташування опорних площин 8, 9 бічні поверхні ригелів 1, 2 
(з обох сторін кожного) забезпечені виступаючими накладками 10, 
розташованими з чергуванням між собою по висоті.  

Багатопролітна рама зводиться й працює таким чином.  
Проводять монтаж збірних ствпчастих фундаментів-«чоботів» 

склянкового типу з номенклатури елементів стійко-балкових каркасів. 
В них встановлюють і закріплюють збірні колони 3 середнього ряду 
тієї ж номенклатури елементів, що мають розширені оголовки 4. Потім 

 

 

Рисунок 3.1.9 – Багатопрольотна рама 
(зі змішаною номенклатурою рамних і  

стійко-балкових елементів) 
 

фіг. 1 – каркас, поперечний розріз; фіг. 2 – 
прольотна конструкція, транспортне поло-
ження; фіг. 3 – вузол А на фіг. 1:  

 

1, 2 – ригелі; 3 – колона; 4 – оголовок ко-
лони; 5 – шарнірне з'єднання; 6, 7 – торці 
ригелів; 8, 9 – опорні площині; 10 – наклад-
ки; 11 – монтажні петлі. 
 
3, яка є спільною для обпирання 
ригелів 1, 2. Колона 3 взята з типо-
вої  номенклатури  елементів і апри- 
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встановлюють ригелі 1, 2, що знаходяться в складеному стані завдяки 
шарнірному з'єднанню 5, зручному для транспортування, шляхом по-
переднього розвороту одного ригеля 1 щодо іншого ригеля 2 в їх 
площині до упору їх торців 6, 7 один до одного. При цьому виступаючі 
накладки 10 фіксують робоче положення ригелів 1, 2, не заважаючи 
один одному, завдяки їх різному положенню по висоті на торцях 6, 7. 
За монтажні петлі 11, розташовані по обидві сторони від шарнірного 
з'єднання 5, піднімають укладену таким чином з ригелів 1, 2 пролітну 
конструкцію. У такому положенні торці 6, 7 своїми опорними плоско-
вертикальними поверхнями працюють на стиск, а шарнірне з'єднання 5 
– на розтягнення, забезпечуючи працездатність складеної пролітної 
конструкції 1, 2. При цьому місце розташування монтажних петель 11 
забезпечує збереження працездатності пролітної конструкції, оскільки 
утворювані від монтажних петель 11 моменти сил мас рештки ригелів 
1, 2 переважують моменти сил мас у їх торців 6, 7. Утворену пролітну 
конструкцію 1, 2 в даному стані встановлюють на розширений оголо-
вок 4 колони 3, при цьому кожен з ригелів 1, 2 розташовують повністю 
на плоско-горизонтальній поверхні розширеного оголовку 4 завдяки 
подовженому по вертикалі отвору шарнірного з'єднання 5. Пролітну 
конструкцію кріплять до розширеного оголовка 4 колони 3, наприклад, 
зварюванням.  

Аналогічно проводять монтаж суміжних рам, утворюючи бага-
топролітну раму будівлі моноблокового типу.  

При експлуатації багатопролітної рами ригель 1 (з елементами 
покриття певної маси) врівноважується ригелем 2 (з елементами по-
криття такої ж маси).  

Пропонована багатопролітна рама забезпечує спрощення мон-
тажу, оскільки конструктивно представляється як швидко монтована 
будівля (ШМБ) з шарнірним одноразового використання з'єднанням 
елементів, та розширення технологічних можливостей будівлі, що ма-
тиме вільне планування у ній устаткування чи обладнання у отриманій 
об'ємно-планувальній схемі.* 

    
 

*Заявка СССР № 3588078/33, М. Кл. Е 04 С 3/42. Многопролетная рама / Рома-
ненко И.И. – М.: ВНИИГПЭ, 1983. 

 
СБОРНЫЙ КАРКАС МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ  

 

Изобретение относится к сборным каркасам многоэтажных зда-
ний (2—4 этажа), и может использоваться для строительства зданий 
различного функционального  назначения,  например,  рекреационного  
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(корпусов домов отдыха, кемпингов, коттеджей).  
Цель изобретения –  снижение трудоемкости и повышение на-

дежности.  
Поставленная цель достигается путем «нестандартного» исполь-

зования типовых конструкций, что показано на рисунке 3.1.10: фиг. 1 – 
фасад здания, совмещенный с его каркасом; фиг. 2 – сечение І-І квад-
ратной колонны на фиг. 1; фиг. 3 – то же, круглой; фиг. 4 – то же, шес-
тигранной; фиг. 5 узел А на фиг. 1. 

 
Рисунок 3.1.10 – Сборный каркас многоэтажного здания из типовых опор 

 

фиг. 1 – фасад здания, совмещен с каркасом; фиг. 2 – сечение І-І квадратной колонны на 
фиг. 1; фиг. 3 – то же, круглой; фиг. 4 – то же, шестигранной; фиг. 5 – узел А на фиг. 1 
(стык ригеля с колонной): 
 

1 – колонны (типовые опоры, см. рис. 3.1.6 фиг. 5, 6, с. 197); 2 – балки перекрытий из 
полубалок; 3 – перекрытия (плиты, доски и т. п.); 4 – фундаменты под опоры; 5 – стяж-
ные парные болты; 6 – пазы в полубалках; 7 – отверстия под болты. 

 

Сборный каркас многоэтажного здания включает колонны 1 и 
ригели в виде двухконсольных парных балок 2, обжимающих колонны 
1 с двух сторон. На балки 2 оперты плиты перекрытия 3. Колонны 1 
защемлены в фундаменте 4 и выполнены конической (круглой в сече-
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нии) или пирамидальной (квадратной или шестигранной в сечении) 
формы с высотой на несколько этажей. Парные балки 2 соединены с 
колоннами 1 стяжными парными болтами 5, пропущенными через от-
верстия в балках 2. Балки имеют пазы 6 на всю высоту их внутренней 
боковой грани, форма которых соответствует форме наружной по-
верхности колонн 1. Парные болты 6 размещены с двух сторон каждой 
колонны 1 в верхней и нижней зонах балок 2 и пропущены в отверстия 
7 парных балок 2. Стыкуемые поверхности колонн 1 и балок 2 в пазах 
6 имеют заполнение из эпоксидного компаунда.  

Здание работает следующим образом.  
Нагрузка от перекрытия 3 передается на парные балки 2, кото-

рые, обжимая посредством стяжных парных болтов 5 колонны 1, пере-
дают нагрузку далее на колонны 1. При этом коническая (круглая в 
сечении) или пирамидальная (квадратная, шестигранная в сечении) 
форма боковых граней пазов 6 парных балок 2, соответствующая фор-
ме боковой поверхности колонны 1, обеспечивает фиксацию положе-
ния плит перекрытия 3 путем заклинивания стыков между ними и ко-
лонной на заданной отметке. Стыкуемые поверхности колонн 1 и ба-
лок 2 покрывают эпоксидным компаундом (или заливают им стыки), 
что омоноличивает заклиненные соединения, исключая соскальзыва-
ние балок 2 с колонн 1 при включении стяжных парных болтов 5 в 
работу. Последние обеспечивают жесткую статическую работу узлов в 
вертикальных и горизонтальных плоскостях и из плоскостей каркаса 
многоэтажного здания. 

Предложенное изобретение снижает трудоемкость монтажа и 
повышает надежность работы каркаса многоэтажного здания благода-
ря цельной длине колонн на несколько этажей и конической или пира-
мидальной форме. Последнее дает конструктивному решению эконо-
мичность, сообщая колонне свойство «равного сопротивления», по-
скольку с увеличением нагрузки на расположенные ниже этажи увели-
чивается сечение колонны; экономичность здания обеспечивает также 
жесткость узлов рамы.  

Кроме того, изобретение позволяет при проектировании прини-
мать высоту любого этажа произвольной и различной даже на каком-
либо одном этаже, что увеличивает объемно-планировочные возмож-
ности многоэтажного здания. Каркас практически может иметь 2—4 
этажа (в зависимости от применяемой номенклатуры типовых железо-
бетонных колонн), и позволяет дополнительно использовать типовые 
опоры различного назначения: высоковольтных линий воздушных 
электропередачи (ВЭП), контактных сетей внутригородского и внеш-
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него рельсового и безрельсового транспорта, уличной осветительной 
сети и другие в соответствии с функционально-технологическим на-
значением здания, например, дома отдыха или кемпинга, коттеджа.  

Возможно применение стволов деревьев хвойных пород, имею-
щих по своей природе коническую форму, более высокую несущую 
способность из-за ненарушенной распиловкой структуры древесины и 
долговечность из-за смолистости.  
 

Формула  изобретения  4  

 
СБОРНЫЙ КАРКАС МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ, вклю-

чающий колонны, ригели, выполненные в виде парных балок, распо-
ложенных с двух сторон колонн и соединенных с ними стяжными бол-
тами, пропущенными через отверстия балок, и плит перекрытий, опер-
тые на балки, отличающийся  тем, что с целью снижения трудоем-
кости и повышения надежности, каждая колонна выполнена кониче-
ской или пирамидальной на несколько этажей здания, а балки имеют 
пазы на всю их внутреннюю боковую грань, форма которых соответ-
ствует форме наружной поверхности колонн, причем парные болты 
размещены с двух сторон колонн и в верхней, и в нижней зонах балок, 
а стыкуемые поверхности колон и балок имеют покрытие из эпоксид-
ного компаунда. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР №1451231, М. Кл. Е 04 В 1/18, 1986. 
2. Авт. св. СССР № 844707, М. Кл. Е 04 В 1/18, 1979 (прототип). 
 
Повернемося до «проблеми торця» в архітектурі класичних спо-

руд, що залишилася у сучасних промислових одноповерхових каркас-
них будівлях, коли вони мають хоча б один проліт кратне більший за 
крок між основними колонами. У розд. 2.2 «Торцеві стіни…» було по-
чато і розвинене її розв'язання. Пропонований нижче винахід дає повне 
розв'язання цієї проблеми, причому таким чином, що стіни з усіх 
сторін чотирикутної будівлі конструктивно виконують на кшталт тор-
цевих стін.  

Зауважимо, що фахверкові стійки згідно з типовими рішеннями 
промислових будівель застосовують також у подовжніх стінах у випад-
ках, коли крок між основними колонами каркаса приймається рівним 6 
м, а плити покриттів – 12 м, або коли застосовуються підкроквяні бал-
ки (чи ферми) прольотом у 12 м зі стіновими панелями і плитами 
покриттів довжиною у 6 м та в інших подібних випадках. 
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ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ 
 
Изобретение относится к строительству производственных и 

общественных зданий со структурными покрытиями.  
Цель изобретения – уменьшение материалоемкости здания.  
Поставленная цель достигается «нестандартным» использовани-

ем типовых стеновых панелей техническим решением, иллюстрируе-
мым рисунком 3.1.11: фиг. 1 – разрез І-І на фиг. 2 (слева от оси сим 
метрии с консолью в блоке структурного покрытия, справа – без кон-
соли); фиг. 2 – план здания, вид снизу; фиг. 3 – узел А на фиг. 1; фиг. 4 
– узел Б на фиг. 1. 

 

 
Рисунок 3.1.11 – Одноэтажное здание 

 

фиг. 1 – разрез І-І на фиг. 2; фиг.2 – план здания, вид снизу; фиг. 3 – узел А на фиг. 1; 
фиг. 4 – узел Б на фиг. 1: 
 

1 – структурный блок покрытия; 2 – стеновые панели; 3 – перекрестная балка; 4 – за-
кладные детали. 
 

Одноэтажное здание включает структурное покрытие (блок) 1 и 
стеновые панели 2. Блок покрытия 1 снабжен в опорных участках пе-
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рекрестными балками 3. Панели 2 установлены по углам блока 1 вер-
тикально и перпендикулярно одна другой. Панели 2 по боковым гра-
ням снабжены закладными деталями 4, которыми жестко скреплены 
одна с другой по высоте. Блок 1 покрытия оперт на торцы образуемых 
таким образом уголковых (тавровых,  крестовых) несущих конструк-
ций через перекрестные балки 3, установленные по осям симметрии 
стеновых панелей 2. Рядом стоящие панели 2 могут быть также при-
креплены к образуемой уголковой конструкции. Панели 2 выполнены 
рядовыми (с обычным армированием) или перемычечными (с усилен-
ным армированием) из типовой номенклатуры сборных железобетон-
ных стеновых панелей. 

Одноэтажное здание работает следующим образом. 
Нагрузка от покрытия здания в опорных узлах блока 1 покрытия  

воспринимается перекрестными балками 3 и распределяется ими рав-
номерно по всей площади торцов стеновых панелей 2,  стоящих пер-
пендикулярно одна к другой. Обладая большей площадью поперечно-
го сечения, панели как ограждающие конструкции способны выпол-
нять несущую функцию. Горизонтальные нагрузки от здания (статиче-
ски неустойчивого равновесия,  ветрового напора) воспринимаются 
перпендикулярно установленными одна к другой панелями 2 за счет 
развития в плане площади опоры и образования самоустойчивой жест-
кой несущей конструкции. Сдвигающие усилия при опрокидывании 
уголковой конструкции воспринимаются закладными деталями 4, 
скрепляющими между собой панели 2 по высоте. 

Обычно несущие конструкции, воспринимающие нагрузку от 
здания (колонны и др.), имеют более высокий класс бетона и процент 
армирования, чем ограждающие конструкции (здесь – стеновые пане-
ли). Тем не менее, навесные и самонесущие панели обладают извест-
ной конструктивной прочностью. Для компенсации недостатка в не-
сущей способности панелей 2 вертикальную нагрузку они восприни-
мают многократно большей площадью поперечного сечения. Напри-
мер, при сечении колонны 30×30 см площадь сечения равна 900 см2. 
При размерах стеновой панели 30×120 см площадь сечения двух пане-
лей составляет 7200 см2, т. е. в 8 раз больше чем у колонны. Сечение 
стеновых панелей может быть увеличено за счет увеличения ширины 
панели типовой номенклатуры или использованием перемычечной па-
нели. Устойчивость уголковой конструкции обеспечивается увеличени-
ем опорного размера, равного ширине панели и угловой формой в плане.  

В здании могут быть использованы типовые стеновые панели 
длиной 6 и 12 м при ширине 0,9; 1,2; 1,8 и 2,4 м. Панели, предназна-
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ченные, в частности, для крепления оконных переплетов, снабжены 
рядом равномерно разнесенных по длине закладных деталей, которы-
ми при помощи сварки их можно соединить, образуя уголковую кон-
струкцию. Эти панели – перемычечные, предназначенные для восприя-
тия ветровой нагрузки от окон большой площади; они имеют усилен-
ное армирование, способствующее применению их для образования 
несущей уголковой конструкции.  

В пролете между углами блока 1 покрытия во всех четырех сто-
ронах здания стеновое ограждение можно выполнять как с фахверко-
выми стойками по типовым архитектурно-конструктивным решениям 
одно- и многопролетных промышленных зданий, так и без фахверко-
вых стоек, устанавливая стеновые панели аналогично угловым, соглас-
но ранее рассмотренному изобретению (см. разд. 2.2 «Торцеві сті-
ни…», патент РФ № 2005144). 

Изобретение упрощает конструкцию и снижает материалоем-
кость одноэтажного здания за счет исключения несущих конструкций 
(основных и фахверковых колонн и проч.) и упрощения фундаментов. 

 
Формула  изобретения  5  

 

ОДНОЭТАЖНОЕ ЗДАНИЕ, включающее несущие элементы в 
виде стеновых панелей, установленных перпендикулярно одна к дру-
гой и соединенных по боковым граням, опертые на них элементы по-
крытия и ограждающие конструкции, отличающиеся  тем, что с це-
лью уменьшения материалоемкости, оно снабжено перекрестными 
балками, установленными по оси симметрии вертикальных стеновых 
панелей, а элементы покрытия оперты на перекрестные балки. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

Патент Японии № 43-7273, М. Кл. Е 04 В 1/ 04, 1968 (прототип). 
 
У розд. 1 «Основи і фундаменти» розглядалася проблема, яка 

спричиняється властивістю дрібнодисперсних ґрунтів здиматися у зи-
мовий період з-за наявності у ґрунтах вологи, яка збільшується в об'ємі 
та піднімає фундаменти нормальними й дотичними силами. Фунда-
менти у таких умовах зазвичай проектують заглибленими у ґрунт, щоб 
підошва фундаменту була б нижче глибини сезонного промерзання 
ґрунтів. При цьому фундаменти позбавляються від дії нормальних сил 
морозного здимання ґрунтів. Щодо дотичних сил, які значно слабші 
(вони мають «вихід» повз фундаменту), достатньо зменшити сили тер-
тя бічної поверхні фундаменту о ґрунт, коли він замерзає. Однак вплив 
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на будівлі з фундаментами на таких ґрунтах може призводити до ско-
рочення терміну служби будівель та витрат на їх ремонти. 

У даному розділі було наведено винахід, в якому фундаменти 
спиралися на поверхню ґрунту, покращеного підсипкою (див. авт. св. 
№ 1249134 у розд. 1). У цьому рішенні фундаменти «сховані» від 
зовнішньої дії повітря з від'ємними температурами завдяки приміщен-
ням, що опалюються. У такому технічному рішенні застосовані трьох-
шарнірні рами, які поширено впроваджуються у виробничих будівлях, 
але вони не придатні для житлових будинків та більшості громадських 
будівель.  

Розв'яжемо це технічне завдання наступним винаходом. 
 

ЗДАНИЕ, ВОЗВОДИМОЕ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ 
 

Изобретение относится к строительству зданий с малонагружен-
ными фундаментами (или фундаментами мелкого заложения) на пучи-
нистых ґрунтах в условиях их глубокого сезонного промерзания. 

Цель изобретения – повышение долговечности зданий и сниже-
ние эксплуатационных расходов. 

Изобретение поясняется рисунком 3.1.12: фиг. 1 – показано зда-
ние производственного назначения, поперечный разрез; фиг. 2 – то же, 
жилого; фиг. 3 – план здания; фиг. 4 – узел А на фиг. 1 и 2, вариант 
крепления стенового ограждения к консоли рамы; фиг. 5 – узел Б на 
фиг. 1 и 2, вариант заглубления стенового ограждения в пучинистом 
ґрунте. 

Здание, возводимое на пучинистых ґрунтах, включает малона-
груженные фундаменты 1 (мелкого заложения), подошвы которых раз-
мещены в пределах зоны 2 сезонного промерзания ґрунтов в естест-
венных условиях, надфундаментную конструкцию, выполненную в ви-
де двухконсольных продольных и поперечных рам 3, а нижней частью 
заглубленную в ґрунт зоны 2. К консолям рам 3 прикреплено стеновое 
ограждение 4 верхней частью. Помещения здания снабжены отопи-
тельными приборами 5. Верхняя часть стенового ограждения 4 при-
креплена с возможностью вертикального перемещения посредством, 
например, надставки 6 таврового сечения и таврообразного захвата 7. 
Ширина надфундаментной конструкции по периметру здания, соот-
ветствующая вылету консолей рам 3, равна глубине зоны 2 сезонного 
промерзания ґрунтов в естественных условиях. Нижняя часть стеново-
го ограждения 4 заглублена в грунт, снабженный противопучинистым 
устройством, например, в виде боковых щитов 8, заанкеренных в засы- 
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Рисунок 3.1.12 – Здание, возводимое на пучинистых грунтах 
 

фиг. 1 – производственное здание, поперечный разрез; фиг. 2 – то же, жилое; фиг. 3 – 
план здания; фиг. 4 – узел А на фиг. 1 и 2; фиг. 5 – узел Б на фиг. 1 и 2: 
 

1 – фундамент; 2 – зона сезонного промерзания ґрунтов; 3 – поперечная рама; 4 – стено-
вое ограждение; 5 – отопительные приборы; 6 – надставка; 7 – захват; 8 – щит; 9 – за-
сыпка; 10 – полость;  11 – отмостка; 12 – фартук. 

 
пке 9 из крупноскелетного ґрунта с образованием полости 10, отмос-
тки 11 и фартука 12, также обеспечивающего возможность вертикаль-
ного перемещения стенового ограждения 4. 

Здание, возведенное на пучинистых ґрунтах в условиях глубоко-
го сезонного промерзания, работает следующим образом.  

Стеновое ограждение 4 (с перекрытием, покрытием) обеспечи-
вает поддержание во внутреннем и наружном помещениях положи-
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тельной температуры воздуха, создаваемой в зимний период отопи-
тельными приборами 5. С планировочной поверхности земли промер-
зание ґрунтов основания у здания происходит вниз на глубину Н и в 
сторону здания на ширину В, равную в худшем случае величине Н, 
образуя зону 2 промерзания. За счет тепловыделений из помещений в 
ґрунт основания благодаря отопительным приборам 5 зона 2 сезонного 
промерзания «отодвигается» по периметру к внешнему контуру здания 
в плане. В связи с тем, что стеновое ограждение 4 вынесено на консо-
лях рам 3 на ширину В величиной не менее глубины Н сезонного про-
мерзания пучинистых ґрунтов, основание фундаментов 1 малоэтажных 
зданий становится недосягаемым для сезонного промерзания этих 
ґрунтов, и возможность возникновения сил морозного пучения осно-
вания в нем исключается. Наружное стеновое ограждение 4 подверже-
но сезонным деформациям пучения от промерзания ґрунтов в зимний 
период и осадки при оттаивании грунтов летом. Однако эти деформа-
ции ослаблены противопучинистыми устройствами в ґрунте и компен-
сированы вертикальными перемещениями в  узлах с  консолями рам 3 
и противопучинистыми устройствами.  

Ослабление деформаций от сил пучения ґрунтов обеспечено за-
сыпкой 9 из крупноскелетного материала, дренирующей свободную 
влагу, отмосткой 11 и фартуком 12, отводящими атмосферную воду в 
сторону от стенового ограждения 4, а возможность вертикальных пе-
ремещений последнего создана боковыми щитами 8, заанкеренными в 
засыпке 9, и полостью 10. Вертикальные перемещения в верхней части 
стенового ограждения 4 обеспечены скольжением таврообразного за-
хвата 7 по тавровой надставке 6. 

Предложенное изобретение позволяет повысить долговечность 
малоэтажных жилых домов и производственных зданий, возводимых 
на пучинистых ґрунтах, и снизить эксплуатационные расходы в связи с 
исключением сезонных деформаций.  

 
Формула  изобретения  6 

 

ЗДАНИЕ, ВОЗВОДИМОЕ НА ПУЧИНИСТЫХ ГРУНТАХ, 
включающее фундаменты, подошвы которых размещены в пределах 
зоны сезонного промерзания ґрунтов, и опертую на них надфундамент-
ную конструкцию, ширина которой равна глубине промерзания ґрун-
тов, отличающееся  тем, что с целью повышения долговечности 
здания и снижения эксплуатационных расходов, надфундаментная 
часть здания выполнена в виде двухконсольных продольных и попе-
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речных рам с наружным стеновым ограждением, прикрепленным верх-
ней частью к консолям рам с возможностью вертикального перемеще-
ния, а нижней частью заглубленной в ґрунт, которая снабжена проти-
вопучинистыми устройствами, размещенными в наружных помещени-
ях под консолями. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
1. Авт. св. СССР № 624881, М. Кл. Е 02 D 27/32, 1978. 
2. Авт. св. СССР № 628251, М. Кл. Е 02 D 27/22, 1978 (прототип). 
 
 
3.2  Мобільні (інвентарні) будівлі 

 

       Контейнерні та пересувні  
 

 
Тема попереднього  
ознайомлення: «Мобільні  
(інвентарні) будівлі» 

Поняття «будівля, споруда» зазвичай 
асоціюють з такими їхніми властиво-
стями як капітальність, масивність, 
статичність, монументальність і т. ін.,

що протистоять навантаженням і діям навколишнього середовища 
протягом століть. Однак стосовно доцільності цих властивостей треба 
враховувати їх відповідність конкретному функціональному чи техно-
логічному призначенню. Для певних будівель і споруд можуть бути 
доцільними саме протилежні якості – легкість, транспортабельність, 
невеликий термін служби (на одному місці) і т. ін. Саме до таких нале-
жать мобільні будівлі. Технічні рішення (винаходи), що розглядати-
муться у даному і наступному розділах стосуються саме таких буді-
вель.  

Житло, яке переносилося, перевозилося, складалося чи розбира-
лася, а також культові, оборонні і інші споруди використовувалися 
людьми кочових народів з глибокої давнини, а з часом і при осілому 
способу життя для різних цілей. Житло виготовлялося з природних 
матеріалів – деревини, шкір і т. п. При цьому для транспортування ви-
користовувався гужовий транспорт – вози, сани (у північних народів), 
які теж обладналися для житла і складування начиння або як сцена для 
вистав (у південних народів) тощо.  

Мобільні споруди древніх мають спільні риси з архітектурними, 
конструктивними і технологічними рішеннями сучасних мобільних 
споруд, що обумовлюється загальними закономірностями їх призна-
чення, створення і використання. Спільними є: саме факт виготовлен-
ня та вдосконалення нестаціонарних об'єктів, поєднання укриттів (за 
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функціональним призначенням) у певному і достатньому складі 
елементів (тобто комплектності) з наявними умовами їх переміщення 
(чи транспортування), різноманіттям конструктивних рішень, які пере-
творюються (тобто трансформуються) і використовуються (чи експ-
луатуються), пристосовуючись до різних природних та інших умов 
(тобто конформуються).  

Новаторський розвиток мобільних пристроїв, побудов в країні 
згідно з охоронними документами (патентами, авторськими свідоцтва-
ми) з 1924 р. було розпочато з простіших технічних рішень, наприк-
лад: сторожова броньована будка для охорони банків та інших сховищ 
цінностей; кузов для візків, що розвозять товари; рухливий тепляк для 
дорожніх робіт; намет з розбірного каркаса, обтягнутим брезентом; 
розбірний будинок з рамками щитів; пересувний тепляк для зведення 
димарів (рис. 3.2.1) тощо: дерев'яний візок, ящик для перевезення ван 

 

 
 

Рисунок 3.2.1 – Приклади перших мобільних пристроїв, споруд  
різного призначення 

 

фіг. 1 – сторожова броньована будка (пат. СРСР № 4400, М.Н. Михайлов і О.С. Кожар-
ский,  1928); фіг. 2 – кузов для візків (пат. СРСР № 31892, А.Л. Лазовский, 1928); фіг. 3 – 
рухливий тепляк для дорожніх робіт (авт. св. СРСР № 79570, В.И. Надеждин, 1930); 
фіг.4 – намет з розбірного каркаса (авт. св. СРСР № 83427, И.А. Креминский, 1931); фіг. 
5 – розбірний будинок з рамками щитів (авт. св. СРСР № 73886, Е.Р. Ельцберг, 1930); 
пересувний тепляк для зведення димарів (авт. св. СРСР № 84160, А.П. Молчанов, 1931). 
 
тажів, сторожова будка (гриб), розсувний барак, товарні вагони з ґрат-
частими і гнучкими стінками, складаний фургон: тордох (чум), що 
складається, з тамбуром, виконаним з саней і ін. 
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Пропоновані були також: рухлива хлібна піч, переносне кухонне 
вогнище, вогнегасник на колісному ходу і т. п. Цей напрямок згодом 
оформився в групу мобільних пристроїв (агрегатів, станцій, лаборато-
рій і т. ін.) виробничого призначення та інженерного забезпечення, що 
також включають такі винаходи, як: пересувна електроустановка, стан-
ція технічного обслуговування, мобільна установки водозабору, очист-
ки стічних вод тощо.  

З часом зростає кількість технічних рішень, розширюються сфе-
ри застосування мобільних об'єктів у різних видах життя і діяльності 
людини, зокрема: кіоск для підприємств торгівлі, пристрій для кріп-
лення інвентарної пересувної будівлі; покриття для захисту поверхні, 
що бетонується; складна тентова споруда, збірно-розбірне овочесхо-
вище (рис. 3.2.2) тощо.  

 
 

Рисунок 3.2.2 – Приклади пізніших винаходів мобільних об'єктів  
у різних видах життя і діяльності людини 

 
 

фіг. 1 – кіоск для підприємств торгівлі (авт. св. СРСР № 308177, В.А. Шапочкин, 1966); 
фіг. 2 – пристрій для кріплення інвентарної пересувної будівлі (авт. св. СРСР № 478105, 
В.А. Герасимов і А.С. Полежаев, 1973); фіг. 3 – покриття для захисту поверхні, що 
бетонується (авт. св. СРСР № 491767, С.А. Мохов, 1973); фіг. 4 – складна тентова спору-
да (авт св. СРСР № 1002476, Н.В. Меркурьев і ін., 1981); фіг. 5 – збірно-розбірне овочес-
ховище (авт. св. СРСР № 1104225, В.С. Устинов, 1983). 

 

Одночасно з поширенням області застосування мобільних об'єк-
тів вони збільшуються у розмірах разом з розвитком рушійної та 
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транспортної техніки, наприклад: будинок «Север-3М» для автомо-
більного транспорту; збірний блок промислової будівлі для тягачів; 
мобільні споруди, що транспортуються гелікоптерами і т. ін. Розширю-
ється номенклатура мобільних будівель для життя у певних галузях 
діяльності людей. З'являються складські та допоміжні будівлі для ви-
робничих (промислових і сільськогосподарських) потреб, а також 
будівлі громадського призначення, що задовольняють різні потреби 
народного господарства і соціально-культурного побуту. 

Наразі згідно зі стандартом мобільними  (від лат. mobil – рух-
ливий) називають будівлі комплексної заводської поставки або повної 
заводської готовності, конструкція яких забезпечує можливість їх 
передислокації, тобто зміну місця положення. 

З терміном «мобільний» пов'язані поняття типу і виду мобіль-
ності, а також особливості виконання мобільної будівлі, які є квалі -
фікаційними  категор іями , що характеризують її АКТ рішення 
відповідно за ознаками тривалості переходу їх від передислокації до 
експлуатації, подібності їх функціонального призначення та відповід-
ності будівкльно-кліматичним навантаженням і діям. 

Виходячи з кваліфікаційних категорій мобільні будівлі поділя-
ють на:  

• пересувні  (які мають власну ходову частину),  
• контейнерні  (без такої) та 
• збірно -розбірні  (що потребують монтажу-демонтажу після 

передислокації) та перед експлуатацією.  
Як еквівалентне поняттю «мобільний» використовують поняття 

«інвентарний»,  що характеризує будівлі з позиції їх знаходження 
на балансі основних і обігових фондів (інвентарю) підприємств та 
організацій.  

Мобільні будівлі відповідають таким же самим загальним ви-
могам, що пред'являються до стаціонарних будівель і споруд: архітек-
турним (конструктивним, функціональним, естетичним), інженерним 
(міцність, стійкість, жорсткість, надійність тощо), економічним і ін. 
Водночас на ці загальні вимоги накладаються особливі, які є відповід-
ними їх особливому типу, що випливають із специфічності їх виготов-
лення і експлуатації, а саме: передислокації, зберігання, ремонту, мон-
тажу, застосування і демонтажу.  

Основними особливостями мобільних (інвентарних) будівель є: 
мобільність, транспортабельність, компактність, «конформність», транс-
формованість:  

• мобільність  свідчить про ступінь готовності мобільної бу-
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дівлі до транспортування перед дислокацією і до експлуатації його на 
місці використання без додаткових (або значних) витрат щодо присто-
сування до цих операцій;  

• транспортабельність  характеризує мобільну будівлю сто-
совно придатності і зручності її перевезення;  

• компактність  оцінює щільність укладання елементів мо-
більної будівлі для транспортування та відповідності його зовнішніх 
розмірів транспортним габаритам;  

•  «конформність» відображає здатність пристосовуватися до 
різних умов застосування мобільної будівлі (транспортним, кліматич-
ним, виробничим тощо);  

• трансформованість  забезпечує можливість змінювати вза-
ємне положення окремих елементів у мобільній будівлі або її конст-
рукції в цілому. Така властивість впливає на компактність, транспор-
табельність і є, власне, також конформністю , визначаючи тим са-
мим взаємозалежність окремих особливостей і пристосовуваність до 
них.  

Складні й різноманітні умови виробничої діяльності людей, 
включаючи їх побут і дозвілля, а також зберігання спецодягу, інстру-
ментів, реманенту, техніки та іншого призводить до створення спочат-
ку тимчасових будівель різного призначення, а потім і збірно-розбір-
ного типу, що дозволяють багаторазово використовувати їх на нових 
місцях.  

Сучасні мобільні будівлі застосовують поряд із стаціонарними 
будівлями і спорудами як одиночними об'єктами, так і комплексами, 
що включають житлові, культурно-побутові і допоміжні виробничі 
об'єкти. Вони можуть розміщуватися на території промислових і агро-
промислових підприємств та сільських господарств. З цих будівель мо-
жуть утворюватися тимчасові селища або містечка – базові, вахтові, 
польові, транспортні, туристичні тощо (рис. 3.2.3). 

Великою областю доцільного застосування тимчасових будівель 
є рекреаційні зони великих міст – туристичні комплекси, кемпінги, 
оздоровчі табори для дітей, виїзні дитсадки тощо.  

Мобільні будинки вирішують проблеми життя і праці людини в 
умовах суворого клімату, у важкодоступних районах та інших екстре-
мальних умовах. Надзвичайно необхідні вони в комплексах у випадках 
природних і соціальних катаклізмів – при стихійних лихах, великих 
техногенних аваріях і катастрофах, при конверсії військових у громад-
ське життя.  У подібних випадках необхідний великий за обсягом ре-
зервний фонд житла та будівель соцкультпобуту,  набір  мобільних  ін- 
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Рисунок 3.2.3 – Мобільні об'єкти для блокування і утворення комплексів  

та поселень 
 

фіг. 1 – контейнерні будівлі «Универсал», санітарно-побутовий комплекс (аналогічні: 
«Днепр», «Мелиоратор», «Комфорт», «Энергетик»); фіг. 2 – пересувний комплекс, що 
складається, для ремонту машин (авт. св. СРСР № 1057642, Л.И. Бутенко і ін., 1983).  
 
інженерно-технічних будівель та агрегатів життєзабезпечення та пра-
цевлаштування. Маються інші галузі використання мобільних буді-
вель, пов'язані зі зростаючою комунікативністю людей, з віддаленням 
їх від обжитих районів, а також з необхідністю розосередження спе-
ціальних (військових і ін.) об'єктів та їх передислокації. 

Перспективним є використання мобільно-стаціонарних споруд 
(рис. 3.2.4), що поєднує монолітне житло із заводськими мобільними 
модулями, які адаптуються до природно-кліматичних умов. 

Із загальним розвитком науки і техніки, зокрема та із застосу-
ванням нових конструкційних, паро- і повітронепроникних (плівко-
вих), тепло- і гідроізоляційних, декоративних та інших штучних й син-
тетичних матеріалів, відповідно удосконалюють і мобільні будівлі та  
споруди. Застосовувані раніше матеріали (деревина, сталевий прокат, 
листова сталь, брезент, фанера, тканина і т. ін.) сполучають або замі-
нюють на гнуті сталеві чи алюмінієві профілі, пінопласт, пінополі-
уретан, поліетиленову плівку, водостійку фанеру, гофровані сталеві 
листи і інше або на такі їх сполучення, як великорозмірні панелі на 
кшталт «сендвича», що отримали широке застосування. Вони радика-
льно відбилися на експлуатаційних, архітектурних, технічних і еконо-
мічних якостях мобільних об'єктів жорсткого типу. З'явились також 
принципово нові види АКТ рішень мобільних об'єктів – пневматичні, 
вантові, комбіновані з них тощо. 
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Рисунок 3.2.4 – Стаціонарно-мобільна споруда з об'ємними блоками-модулями  
(авт. св. СРСР № 796340, С.Ж. Нарынов, 1979) 

 

фіг. 1 – споруда, що експлуатується; фіг. 2 – блок-модуль на землі; фіг. 3 – те саме, у 
повітрі; фіг. 4 – розріз І–І на фіг. 1:  
1 – монолітний стовбур з інженерним і сантехнічним оснащенням; 2 – житловий блок-
модуль для південних, середньої смуги і північних районів; 3 – баштовий кран. 

 
Завдяки використанню нових матеріалів були отримані такі 

високі потрібні споживчі якості – легкість, міцність, жорсткість, а та-
кож теплотехнічні, звукоізоляційні, водонепроникні, морозостійкі, 
вогнестійкі і інші властивості, що сприяли поширенню області засто-
сування мобільних об'єктів з-за відповідності їх наведеним вище 
кваліфікаційним ознакам. 

Протягом останніх десятиліть в технічних рішеннях проявляєть-
ся тенденція до підвищення рівня заводської готовності мобільних 
будівель, що є наслідком загального процесу заводського напрямку 
індустріалізації в будівництві. Це, з одного боку, забезпечує можли-
вість серійного виробництва мобільних будівель і, пов'язані з цим, під-
вищення продуктивності праці, економія матеріалів, зниження собівар-
тості, а з іншого – підвищує рівень якості таких об'єктів за показника-
ми їх кваліфікаційних ознак. 

Винаходи, наведені нижче, вирішують технічні завдання щодо 
конструктивного удосконалення мобільних будівель у різних аспектах 
стосовно їх призначення, застосування, виробництва і т. ін.  
 

СКЛАДНАЯ СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ 
 

Изобретение предназначено для использования в качестве вре-
менных сооружений, например, в пионерный период  освоения  строи- 
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тельных площадок. 
Известна складная секция здания, выполненная из ограждаю-

щих панелей стен и плит перекрытия, соединенных между собой шар-
нирами с образованием ячеек, при этом плиты перекрытия перекры-
вают только одну ячейку [1].  

Недостатком такой секции является повышенная трудоемкость 
монтажа и демонтажа. 

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и 
достигаемому результату является строительный блок, складываю-
щийся в удобный для транспортировки пакет и раскладывающийся в 
объемный блок для эксплуатации, который состоит из ограждающих 
панелей стен и плит перекрытий, соединенных между собой шарнира-
ми, расположенными на параллельных осях по диагонально противо-
положным сторонам панелей и плит [2].  

Недостатком данного решения является сложность изготовле-
ния наружных плит перекрытия из-за наличия ребер и монтажа, по-
скольку необходимо монтировать торцевые панели стен отдельно. 

Цель изобретения – упрощение изготовления и монтажа склад-
ной секции здания.  

Указанная цель достигается путем сочленения укрупненных ог-
раждающих элементов, образующих секцию, что показано на рисунке 
3.2.5: фиг. 1 – изображена складная секция в проектном положении, 
аксонометрия;  фиг. 2  –  то же, в транспортном; фиг. 3  –  узел А на 
фиг. 1, план; фиг. 4 – то же, разрез.  

Складная секция здания состоит из ограждающих панелей про-
дольных 1 и поперечных 2 стен и плит пола и перекрытия 3. Продоль-
ные 1 и поперечные 2 стены соединены между собой шарнирами 4, 
расположенными на параллельных осях по диагонально противополож-
ным сторонам панелей поперечных торцевых стен 2. Торцевые стены 2 
размещены заподлицо с торцами 5 панелей продольных стен 1 по их 
длинным диагонально противоположным сторонам при помощи шар-
ниров 6, смещенных наружу от кромок 7 панелей продольных стен 1 
на толщину плит пола и перекрытия 3.  

В собранном для транспортировки виде складная секция здания 
представляет собой пятирядный пакет. 

Складную секцию здания монтируют следующим образом.  
Устанавливают секцию вертикально у продольного ряда фунда-

ментов 8. Поворотом нижней плиты пола 3 устанавливают ее в рабочее 
положение и укладывают на фундаменты. Затем, сдвигая остальную 
часть пакета по нижней плите пола 3, образуют прямоугольную короб- 
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Рисунок 3.2.5 – Складная секция здания (многоячейковая) 
 

фиг. 1 – складная секция в рабочем положении, аксонометрия;  фиг. 2 – то же,  в транс-
портном положении; фиг. 3 –  узел А, на фиг. 1, план; фиг. 4 – то же, разрез: 
 

1 – панель продольной стены; 2 – то же, торцевой; 3 – плиты пола и перекрытия; 4 – 
шарниры, соединяющие панели стен; 5 – торцы панелей продольных стен; 6 – шарниры; 
7 – кромки панелей продольных стен; 8 – фундамент. 

 
ку здания. При этом панели поперечных стен 2 поворачиваются в шар-
нирах 4 и занимают рабочее положение. Поворотом верхней плиты 
перекрытия 3 перекрывают всю секцию здания. 

Трансформация секции здания из рабочего положения в пакет 
производят в обратной последовательности. 

Изобретение позволяет упростить изготовление плит пола и пе-
рекрытия и монтаж секции здания в целом. 

 
Формула  изобретения  7  

 

СКЛАДНАЯ СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ, включающая ограждающие 
панели стен и плиты пола и перекрытия, соединенные между собой 
шарнирами, расположенными на параллельных осях по диагонально 
противоположным сторонам, отличающаяся  тем, что с целью уп-
рощения изготовления и монтажа, шарниры соединения плит пола и 
перекрытия и панелей продольных стен смещены наружу от кромок 
последних на толщину плит пола перекрытия, а панели торцовых  стен  
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размещены заподлицо с торцами продольных стен.  
     
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 538104, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1974. 
2. Авт. св. СССР № 574508, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1976 (прототип). 
 

Секція будівлі, що складається, будучи багатокомірковою, при 
виконанні навіть з ефективних матеріалів, але при значних габаритах 
має велику вагу. Це вимагатиме для монтажу-демонтажу застосування 
важкої вантажопідйомної техніки. Крім того, має місце незручна 
трансформація секції з-за плит підлоги і перекриття знизу і зверху, що 
потребує підвищеної уваги при виробництві робіт, щоб не пошкодити 
шарнірні з'єднання. Останньому сприяє деяке ускладнення форми па-
кета в плані і в розрізі – маються виступаючі частини, – які можуть 
сприйняти на себе навантаження від маси секції. Нарешті, в такій сек-
ції неможлива стаціонарна установка меблів (обладнання), транспор-
тованої спільно з секцією, що ускладнює її багаторазове застосування з 
передислокацією, оскільки меблі (обладнання) секції треба транспор-
тувати і встановлювати (потім убирати) окремо. 

 
КОНТЕЙНЕРНОЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ 

 

Изобретение относится к изготовлению и эксплуатации мо-
бильных зданий, и может использоваться для временных администра-
тивно-бытовых, производственных и т. п. целей, например, в качестве 
жилого домика для механизаторов при производстве уборочных сель-
скохозяйственных работ. 

Известно передвижное сооружение, включающее жесткий кор-
пус и шарнирно прикрепленные к нему по бокам панели, образующие 
при трансформации и сборке откидные отсеки [1].  

Недостатком передвижного сооружения является необходи-
мость дополнительной сборки панелей для образования объемных от-
секов перед эксплуатацией. 

Прототипом изобретения является контейнерное трансформи-
руемое здание, включающее жесткий корпус с полостями на крыше и 
торцах корпуса, расположенные с его боковых сторон откидные отсе-
ки, образованные панелями, шарнирно сочлененными с корпусом и 
между собой, и торцевые панели откидных отсеков, шарнирно при-
крепленные к торцам корпуса [2]. 

Недостатком трансформируемого здания является некомпактная 
(хаотичная) укладка панелей складывающихся отсеков в полостях на 
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крыше и на торцах корпуса, причем часть шарниров со сложенными 
отсеками работает «против сустава», что влечет к повреждению конст-
рукций здания при транспортировке. 

Цель изобретения – упрощение монтажа и демонтажа. 
Указанная цель достигается тем, что в контейнерном здании 

упорядочивается очередность и укладка шарнирно сочлененных пане-
лей боковых отсеков,  как показано на рисунке 3.2.6: на фиг. 1 схема-
тично изображено здание в проектном положении, поперечный разрез; 
на фиг. 2 – то же, в транспортном положении; на фиг. 3 – план здания 
в транспортном положении. 

 

 
Рисунок 3.2.6 – Контейнерное трансформируемое здание 

(с жестким корпусом и боковыми откидными отсеками) 
 

фиг. 1 – здание в проектном положении, поперечный разрез; фиг. 2 – то же, в транспорт-
ном; фиг. 3 – план здания в транспортном положении: 
 

1 – жесткий корпус; 2 – откидные отсеки, 3 – нижняя панель; 4 – то же, боковая; 5 – то 
же, верхняя; 6, 8 – шарниры; 7 – откидные торцевые панели; 9 – направляющие. 

 

Контейнерное трансформируемое здание включает жесткий кор-
пус 1 и откидные отсеки 2, расположенные по боковым сторонам кор-
пуса 1. Каждый откидной отсек 2 образован нижней панелью 3, боко-
вой панелью 4, верхней панелью 5, сочлененными между собой и кор-
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пусом 1 шарнирами 6, и откидными торцевыми панелями 7, соединен-
ными с корпусом 1 шарнирами 8. Шарниры 6 расположены поочеред-
но с внутренней и наружной сторон отсеков 2. Один из отсеков 2 обра-
зует с крышей корпуса 1 полость (в разрезе) путем смещения отсека 
вверх относительно корпуса и другого отсека на двойную толщину 
панели 4 или 5 отсека. Оба отсека образуют с торцами корпуса 1 поло-
сти (в плане) путем смещения отсеков по диагонально противополож-
ным сторонам относительно корпуса на толщину панели 7 отсека. Од-
на из панелей в каждом отсеке 2, например, панель 5, снабжена направ-
ляющими 9 для перемещения шарниров 8 сочлененной с ней панели 4. 
Высота и ширина корпуса равны соответственно а и b, образуя попе-
речные размеры корпуса. Ширина нижней панели 3, высота боковой 
панели 4 и ширина верхней панели 5 равны соответственно с, d и е, 
образуя поперечные размеры отсеков. Поперечные размеры корпуса и 
отсеков находятся в соотношениях: 

 
 

              b = a  + 2δ,  с = а,  d = а – δ ,  е = а + δ ,                    (3.2.1) 
 

 

где δ – толщина панелей. 
 

На площадке, оборудованной четырьмя рядами фундаментов, 
контейнерное трансформируемое здание устанавливается в проектное 
положение следующим образом. 

Устанавливают здание корпусом 1 со сложенными на нем боко-
выми отсеками 2 на средние два ряда фундаментов. Захватив за верх-
ний конец боковую панель 4, поднимают и отводят в сторону от кор-
пуса 1 пакет отсека, лежащего сверху (на фиг. 2 показано стрелкой І), 
и затем опускают его на соответствующий крайний ряд фундаментов. 
При этом пакет отсека 3 образует объемный элемент в связи с поворо-
том панелей 3, 4 и 5 в шарнирах 6 и одновременным перемещением 
одного из шарниров 6 в направляющих 9.  

Аналогично устанавливают на фундаменты другой отсек 2 из 
оставшегося на крыше корпуса 1 пакета (на фиг. 2 – по стрелке ІІ). 
Затем поворотом в шарнирах 8 закрывают последовательно отсеки 2 
торцовыми панелями 7, начиная с тех, которые расположены снаружи 
корпуса 1 (на фиг. 3 – по стрелкам соответственно І и ІІ). 

Трансформация здания из проектного положения в транспорта-
бельное производится в обратной последовательности. 

Здание может иметь собственные стойки-фундаменты или авто-
мобильное шасси, размещенные под корпусом 1. 

Предлагаемое контейнерное трансформируемое  здание  обеспе- 
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чивает компактную (упорядоченную) укладку панелей отсеков и, сле-
довательно, сохранность конструкции при сборке и разборке отсеков и 
при транспортировке.  

 

Формула  изобретения  8  

 

КОНТЕЙНЕРНОЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ, вклю-
чающее жесткий корпус с полостями на крыше и торцах корпуса, рас-
положенные с его боковых сторон откидные отсеки, образованные 
панелями, шарнирно сочлененными с корпусом и между собой, и тор-
цовые панели откидных отсеков, шарнирно прикрепленные к торцам 
корпуса, отличающееся  тем, что с целью упрощения монтажа и де-
монтажа, панели покрытия откидных отсеков выполнены с направля-
ющими для перемещения шарниров, причем откидные отсеки смеще-
ны друг относительно друга по высоте на величину, равную двойной 
толщине панели, а в плане – на толщину панели. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент Франции № 2049301, М. Кл.. Е 04 В 1/00, опуб.1971. 
2. Авт. св. СССР № 763542, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1978 (прототип). 

 
Контейнерна будівля з відкидними відсіками має багатошарову 

укладку панелей цих відсіків на даху жорсткого корпусу, що знижує 
висоту приміщень будівлі через необхідність дотримання транспорт-
них (зокрема, автомобільних) габаритів по висоті. Крім того, виготов-
лення такої будівлі вимагає великої кількості типорозмірів панелей, 
спричиненої утворенням порожнини на даху будівлі для укладання на 
ній панелей відкидних відсіків. Нарешті, необхідне дотримання певно-
го порядку (черговості) складання панелей відкидних відсіків при 
демонтажі, щоб не порушити цілісність елементів відсіків, а це усклад-
нює демонтаж будівлі.  

Перелічені недоліки вилучаються  наступним винаходом. 
 
КОНТЕЙНЕРНОЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ 

 

Изобретение относится к изготовлению и эксплуатации моби-
льных зданий, и может использоваться для временных административ-
но-бытовых, производственных и т. п. целей, например, в качестве жи-
лого домика для механизаторов при производстве уборочных сельско-
хозяйственных работ. 

Известно контейнерное трансформируемое здание, включающее  
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жесткий корпус с полостями на крыше и торцах корпуса, расположен-
ные с его боковых сторон откидные отсеки, образованные панелями, 
шарнирно сочлененными с корпусом и между собой, и торцовые пане-
ли откидных отсеков, шарнирно прикрепленные к торцам корпуса [1]. 

Недостатком указанного трансформируемого здания является 
некомпактная (хаотичная) укладка панелей складывающихся отсеков в 
полостях на крыше и на торцах корпуса и сложность трансформации 
отсеков из-за условия определенной последовательности монтажа и 
демонтажа отсеков. 

Наиболее близким к предлагаемому изобретению является кон-
тейнерное трансформируемое здание, включающее жесткий корпус, 
расположенные по противоположным сторонам откидные отсеки, об-
разованные панелями, шарнирно сочлененными с корпусом и между 
собой, и торцевые панели откидных отсеков, шарнирно прикреплен-
ные к корпусу, причем панели покрытия откидных отсеков выполнены 
с направляющими для перемещения шарниров [2]. 

Недостатком известного трансформируемого здания является 
сложность трансформации отсеков, а также большое количество типо-
размеров элементов здания. 

Цель изобретения – упрощение трансформации отсеков и умень-
шение количества типоразмеров панелей здания.  

Указанная цель достигается путем изменения мест расположе-
ния откидных отсеков с изменением соотношений размеров элементов 
здания, что иллюстрируется рисунком 3.2.7: фиг. 1 – здание в проект-
ном положении, продольное сечение; фиг. 2 – то же, в транспортном 
положении, продольное сечение; фиг. 3 – то же, в плане. 

Контейнерное трансформируемое здание включает жесткий кор-
пус 1 и откидные отсеки 2, расположенные в торцах корпуса 1. Каж-
дый откидной отсек 2 образован нижней панелью 3, торцевой панелью 
4, верхней панелью 5, сочлененными между собой и корпусом 1 шар-
нирами 6, и откидными боковыми панелями 7, соединенными с корпу-
сом 1 шарнирами 8. Шарниры 6 расположены поочередно с внутрен-
ней и наружной сторон отсеков 2. Одна из панелей в каждом отсеке 2, 
например, панель 5, снабжена направляющими 9 для перемещения 
шарниров 6 сочлененной с ней соответственно панели 4. Высота и 
длина корпуса 1 равны соответственно a и b, образуя его продольные 
размеры. 

Корпус 1 в продольном сечении по длине вдвое больше высоты, 
а длина каждого из отсеков 2 в той же плоскости равна половине дли-
ны корпуса 1 при равной высоте корпуса 1 и отсеков 2. Длина нижней  
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Рисунок 3.2.7 – Контейнерное трансформируемое здание 
(с жестким корпусом и торцевыми откидными отсеками) 

 

фиг. 1 – здание в проектном положении, продольное сечение; фиг. 2 – то же, в транспорт-
ном; фиг. 3 – то же, в плане;  
 

1 – жесткий корпус; 2 – откидные отсеки, 3 – нижняя панель; 4 – то же, торцевая; 5 – то 
же, верхняя; 6, 8 – шарниры; 7 – откидные боковые панели; 9 – направляющие  
 
панели 2, высота торцевой панели 4 и длина верхней панели 5 равны 
соответственно с, d, е, образуя продольные размеры отсеков 2; здание 
имеет минимальное количество типоразмеров панелей. Поперечные 
размеры корпуса 1 и откидных отсеков 2 находятся в соотношении: 

 

               b ≥ 2(а + δ),  с = а,  d = а – δ,  е = а + δ ,               (3.2.2) 
 

где δ – толщина панели. 
 

На площадке, оборудованной четырьмя рядами фундаментов, 
контейнерное трансформируемое здание устанавливают следующим 
образом. 

Устанавливают здание корпусом 1 со сложенными на нем тор-
цевыми отсеками 2 на средние два ряда фундаментов. Захватив за верх-
ний конец торцевую панель 4, поднимают и отводят в сторону от кор-
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пуса 1 пакет одного (любого) из отсеков (на фиг. 2, стрелка І), затем 
опускают его на соответствующий ряд фундаментов. При этом пакет 
отсека 2 образует объемный элемент в связи с поворотом панелей 3––5 
в шарнирах 6 и одновременным перемещением одного из шарниров 6 
в направляющих 9. Аналогично устанавливают на фундаменты другой 
отсек 2 из оставшегося на крыше корпуса 1 пакета. Затем поворотом в 
шарнире 8 закрывают последовательно отсеки 2 панелями 7 в любой 
последовательности (на фиг. 1, стрелки ІІ). 

Трансформация здания из проектного положения в транспорт-
ное производится в обратной последовательности.  

Здание может быть установлено на автомобильную платформу 
или иметь собственное шасси. При этом торцевые отсеки 2 могут быть 
снабжены откидывающимися опорами под отсеки 2 (фиг. 1), что не 
требует заранее подготовленных фундаментов под откидные отсеки.  

Контейнерное трансформируемое здание обеспечивает упроще-
ние укладки отсеков в пакеты и, наоборот, установку из пакетов отсе-
ков, а также уменьшает количество типоразмеров элементов с обеспе-
чением их кратности между собой (для упрощения их производства). 

 
Формула  изобретения  9  

 

КОНТЕЙНЕРНОЕ ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ЗДАНИЕ, вклю-
чающее жесткий корпус, откидные отсеки, образованные панелями, 
шарнирно сочлененными с корпусом и между собой, и торцевые пане-
ли, причем панели покрытия откидных отсеков выполнены с направ-
ляющими для перемещения шарниров стеновых панелей, отличаю -
щееся  тем, что с целью упрощения трансформации отсеков и умень-
шения типоразмеров панелей, отсеки размещены в торцах корпуса, 
при этом последний по длине вдвое больше высоты, а длина каждого 
отсека равна высоте здания. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 763542, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1973. 
2. Авт. св. СССР № 874915, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1981 (прототип). 

 
У винаходах даного розділу було вирішено низку технічних зав-

дань щодо спрощення монтажу-демонтажу будівель контейнерного і 
пересувного типу, їх конструкції та ін. Однак важливішим технічним 
завданням, що було вирішене, це – розв'язання протиріччя між потре-
бою у збільшенні корисної площі та будівельного об'єму таких буді-
вель і обмеженнями, що визначаються габаритами автомобільних доріг  
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і залізниць.  
Дана проблема вирішувалася відомим методом  трансфор -

маці ї  мобільних будівель, що може розглядатися як одним з методів  
різнозамінност і  збірних елементів заводського виробництва в інду-
стріалізованих будівельних системах (ІБС), оскільки з одних і тих же 
попередньо виготовлених елементів при певних змінах (тут: трансфо-
рмацією) без доробки чи підгонки цих елементів утворюють системи з 
іншими заздалегідь заданими якостями.  

Трансформація у таких винаходах задовольняє вимогу щодо 
конформності мобільних будівель. Але конформність, що забезпечила 
такі будівлі їх адаптацією  до  умов транспортування, стосується лише 
зміни їхніх геометричних параметрів (габаритів).  

Проте область застосування мобільних будівель ширша. Зокре-
ма, такі будівлі необхідні в різних будівельно-кліматичних районах 
або у різні сезони року. Таким змінам пропоновані мобільні будівлі не 
задовольняють, оскільки їхні панелі як огороджувальні конструкції ма-
ють незмінні теплотехнічні властивості.  

Наступний винахід вирішує дане технічне завдання. 
 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ ЖИЛОЙ БЛОК 
 

Изобретение может быть использовано в жилых передвижных 
блок-контейнерах с изменяемым объемом для сезонной эксплуатации, 
например, в оздоровительных детских лагерях, домах отдыха и т. п. 

Цель изобретения – изменение теплотехнических характеристик 
блока при его эксплуатации в разные сезоны года. 

Поставленная цель достигается соответствующей трансформа-
цией передвижного жилого блока, что иллюстрируется рисунком 3.2.8: 
фиг. 1 – передвижной трансформируемый жилой блок в эксплуатаци-
онном положении, фасад; фиг. 2 – то же, план; фиг. 3 – жилой блок в 
сложенном положении; фиг. 4 – то же, план; фиг. 5 – узел А на фиг. 4; 
фиг. 6 – узел Б на фиг. 4. 

Передвижной трансформируемый жилой блок состоит из теле-
скопически соединенных между собой наружных секций 1, размещен-
ных на колесных опорах 2 по торцам внутренней секции 3. Часть внут-
ренней секции 3, расположенной в сложенном положении в наружной 
секции 1, выполнена короче наружной секции 1 с образованием в сло-
женном положении тамбура 4 между торцевыми стенами наружной 1 и 
внутренней 3 секций. Окна 5 телескопических секций 1 и 3 в сложен-
ном положении совмещены друг с другом. Двери 6 расположены в по- 
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Рисунок 3.2.8 – Передвижной трансформируемый жилой блок 
(с сезонной конформностью) 

 

фиг. 1 – блок в эксплуатационном положении, фасад; фиг. 2 – то же, план; фиг. 3 – блок 
в сложенном положении; фиг. 4 – то же, план; фиг. 5 – узел А на фиг. 4; фиг. 6 – узел Б 
на фиг. 4: 
 

1 – наружные секции; 2 – колесные опоры; 3 – внутренняя секция; 4 – тамбур; 5 – окна;  
6 – двери; 7 – зазор (воздушная прослойка); 8, 10 – упоры; 9, 11, 12 – уплотнительные 
прокладки. 

 

перечных стенах секций 1 и 3.  
Наружная секция 1 в сложенном положении расположена отно-

сительно внутренней секции 3 с зазором 7 по периметру поперечного 
сечения внутренней секции 3. При этом наружная секция 1 снабжена 
упорами 8, размещенными на ее внутренней поверхности по перимет-
ру поперечного сечения. Упоры 8 снабжены уплотнительными про-
кладками 9, взаимодействующими с торцевыми стенами внутренней 
секции 3. Внутренняя секция 3 снабжена упорами 10, размещенными 
на наружной поверхности по периметру ее поперечного сечения. Упо-
ры  10 снабжены уплотнительными прокладками  11, взаимодействую- 
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щими с торцами наружной секции 1. По контуру окон 5 наружной сек-
ции 1 прикреплены уплотнительные прокладки 12, размещаемые в за-
зоре 7 между продольными стенами наружной 1 и внутренней 3 сек-
ции в сложенной состоянии. 

В летний период передвижной трансформируемый жилой блок 
эксплуатируется в раздвинутом положении телескопически соединен-
ных между собой наружных секций 1 и внутренней секции 3, образуя 
совместно площадь из четырех комнат, имеющих каждая окна 5 и две-
ри 6. 

В зимний период телескопически соединенные секции 1 и 3 
складывают, сдвигая наружные секции 1 в торцах блока навстречу 
друг другу по колесным опорам 2. Блок в сложенном состоянии полу-
чают две жилые комнаты, имеющие тамбуры 4, которые образуются 
благодаря выполнению части внутренней секции 3, расположенной в 
сложенном положении в наружной секции 1, короче наружной секции 
1. При этом упоры 8 с уплотнительными прокладками 9, расположен-
ными по периметру поперечного сечения внутри наружной секции 1, 
взаимодействуют с торцевыми стенами внутренней секции 3, а упоры 
10 с уплотнительными прокладками 11, расположенными по перимет-
ру поперечного сечения снаружи внутренней секции 3, взаимодейст-
вуют с торцами наружной секции 1, герметизируя зазор 7 с торцов 
блока между наружными 1 и внутренней 3 секциями. При помощи уп-
лотнительных прокладок 12, расположенных по контуру окон 5, гер-
метизируют зазор 7 между продольными стенами наружной 1 и внут-
ренней 3 секций в сложенном положении.  

Таким образом, в блоке образуется двойная толщина огражде-
ний по всему периметру поперечного сечения совместно, которая с за-
зором 7, являющимся воздушной прослойкой, уменьшает теплопотери 
жилых комнат. Это обеспечивает комфортные условия для прожива-
ния в блоке в зимний период. Тамбуры 4 защищают жилые комнаты от 
непосредственного охлаждения наружным воздухом через двери 6 по 
торцам блока. 

Передвижной трансформируемый жилой блок обеспечивает ком-
фортные условия проживания в зимний период, когда приток туристов 
или других категорий отдыхающих, оздоравливающихся меньше при 
соответственном уменьшении жилой площади, и увеличение вдвое 
жилой площади в летний период, когда количество посетителей боль-
ше. Это обеспечивает «гармонию» между изменением жилой площади, 
сохранением комфортных условий и количеством посетителей в зим-
ний и летний периоды года. 
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Формула  изобретения  1 0  

 

ПЕРЕДВИЖНОЙ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ ЖИЛОЙ БЛОК, 
включающий телескопически соединенные между собой секции с раз-
мещением наружных секций по торцам на колесных опорах, при этом 
окна телескопических секций в сложенном положении совмещены 
друг с другом, а двери расположены в поперечных стенах секций, от -
личающийся  тем, что с целью повышения теплотехнических харак-
теристик блока при эксплуатации его в сложенном положении, внут-
ренняя секция снабжена торцевыми стенами и часть ее, расположенная 
в сложенном положении в наружной секции, выполнена короче на-
ружной секции с образованием тамбура между торцовыми стенами 
наружной и внутренней секций, при этом наружная секция располо-
жена относительно внутренней с зазором по периметру сечения внут-
ренней секции, причем наружная секция снабжена размещенными на 
ее внутренней поверхности по периметру упорами, взаимодействую-
щими через уплотнительные прокладки с торцевыми стенами внут-
ренней секции, а внутренняя секция снабжена размещенными на на-
ружной поверхности по ее периметру упорами, взаимодействующими 
через уплотнительные прокладки с торцами наружной секции, причем 
по контуру окон наружной секции прикреплены уплотнительные про-
кладки, размещенные в зазоре между продольными стенами секций в 
сложенном положении.  

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 842150, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1979 (прототип). 

 
 
Збірно-розбірні будівлі 
 
 
Тема попереднього  
ознайомлення: «Мобільні  
збірно-розбірні будівлі». 
 

За кваліфікаційними категоріями 
крім пересувних  (з власною хо-
довою частиною) та контейнер -
них  (без неї) згідно зі стандартом  

виділяють ще збірно-розбірні мобільні (інвентарні) будівлі. Їх атрибу-
тивною ознакою є відсутність цілісності, що потребує монтажу, який 
передує експлуатації будівлі, та демонтажу, який передує її транспор-
туванню після експлуатації. 

Області діяльності, де доцільні некапітальні (тимчасові) і не-
стаціонарні (мобільні) будівлі збірно-розбірного типу, вельми численні 
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і різноманітні. Це –  тимчасові будівлі допоміжного виробничого,  ре-
монтного, складського, енергетичного і іншого призначення. Потреба 
у збірно-розбірних будівлях забезпечуються розвитком рівня будівель-
ної техніки, матеріально-будівельної бази, використанням нових буді-
вельних матеріалів, наявністю транспортної і вантажопідйомної техні-
ки. Істотне значення при цьому має розробка все більш досконалих 
АКТ рішень збірно-розбірних будівель, що відповідають специфічним 
вимогам такого типу будівель та конкретним технологічним призна-
ченням.  

З іншого боку, недостатнє матеріальне втілення в обсягах ви-
робництва збірно-розбірних будівель та незадоволення попиту в цій 
галузі будівельної техніки створює ілюзію їх другорядності, недостат-
ньої технічної розробленості, невеликій потребі в них і інші неадек-
ватні дійсності уявлення.  

Дамо короткий огляд розвитку і сучасного стану даної галузі 
будівельної техніки. 

Первинним архітектурно-конструктивним рішенням тимчасових 
будівель для виробничих цілей було традиційніше зведення їх з 
дрібноштучних будівельних матеріалів – цегли, цементно-піщаного 
розчину, пиломатеріалів, саману, скла і ін.) аналогічно стаціонарним 
будівлям, але зі спрощеними архітектурними конструкціями і не-
довговічними матеріалами. При відсутності потреби в таких будівлях 
їх руйнували з можливість повторного використання основних мате-
ріалів (цегли, деревини і ін.). Нормативно приймали 10% поворотній 
вартості від початкової вартості будови.  

Такі будови традиційного зведення є фактично стаціонарними, 
тому, як тимчасові, мали суттєві недоліки: тривалий термін зведення, 
кустарне будівництво з переважанням ручної праці, низька зворотна 
вартість.  

Тим не менш, вони мають і позитивні властивості у порівнянні 
навіть з сучасним рівнем техніки: низька початкова (кошторисна) 
вартість, доступність традиційних будівельних матеріалів, відсутність 
потреби у вантажопідйомній та спеціальній транспортній техніці, а 
також у робочих з особливою підготовкою для зведення сучасних 
збірно-розбірних будівель, можливість отримання «гнучкого» об'ємно-
планувального рішення (тобто будь-якого і точно такого, якого треба) 
для конкретного технологічного призначення.  

Подолання недоліків тимчасових побудов зі штучних матеріалів 
і їх вдосконалення можна віднести до 60-х років ХХ ст., хоча технічні 
рішення були вже у 30-х роках (рис. 3.2.9).  Проте  останні  були більш  
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Рисунок 3.2.9 – Збірно-розбірні побудови  
 

фіг. 1 – з покрівлею з щитів, що спираються на укладені по стійках прогони (пат. СРСР 
№ 3565, В.Ф. Добротворский, 1928): 1 – стійка; 2 – прогони; 3 – щити покрівлі з 
пресованої соломи або дощаті; 4 – косинки з саману або засклені;  
 

фіг. 2 – каркас навісу (пат. СРСР № 34719, А.С. Ротман, 1929): 1 – стійка з телескопічних 
труб; 2 – отвори; 3 – штирі;  
 

фіг. 3 – дерев'яний барак, каркас (пат. СРСР № 43879, А.М. Гинсбург, 1930), фіг. 4 – ву-
зол А на фіг. 3: 1 – рогова стійка; 2 – те саме, рядова; 3 – нижня обв'язка; 4 – порожнисті 
щити;  
 

фіг. 5 – пристрій з'єднання щитів з каркасом, поперечний розріз (авт. св. СРСР № 63415, 
П.Н.Ершов, 1944); фіг. 6 – розріз І-І на фіг. 5; фіг. 7 – каркас у пакеті: 1 – стійка каркаса; 
2 – дощаті щити; 3 – скоба; 4 – клин; 5 – отвір під скобу 



 235

доцільними для, так званих, швидкомонтованих будівель – ШМБ (рос.: 
БМЗ – быстромонтируемые здания), а причетне до збірно-розбірних 
будівель вони, вочевидь, були недоречними, оскільки не відповідають 
кваліфікаційним ознакам такого типу будівель. ШМБ можна вважати 
проміжним типом до збірно-розбірних будівель; вони є результатом 
індустріалізації на стадії укрупнення будівельних конструкцій заво-
дського виготовлення – панелей, плит, елементів каркасу тощо з ме-
тою прискорення монтажу будівель. Конструктивними відмінностями 
таких будівель є нерозбірні сполучення, велика вага елементів, недо-
речний матеріал і т. п. 

Пропонуються також окремі елементи будівель і вузли із засто-
суванням із залізобетонних і металевих конструкцій (рис. 3.2.10).  

 

 
 
 

Рисунок 3.2.10 – Вузли сполучення конструкцій збірно-розбірних будівель 
 

фіг. 1 – збірних залізобетонних балок покриття (авт. св. СРСР № 436126, Ю.К. Крылов, 
1974): 1 – частина балки; 2 – шарнірне з'єднання;  
 

фіг. 2 – колони з фундаментом (авт. св. СРСР № 885477, С.В. Котелев, 1981): 1 – колона; 
2 – база; 3 – опорна плита; 4 – упори; 5 – фундамент 6 – анкерні болти; 7 – 
підбетонування. 
 

Подальше удосконалення збірно-розбірних будівель йшло у на-
прямку укрупнення складальних елементів будівель – стін і покриттів, 
каркасів, а ще далі – до їх сполучення шарнірними з'єднаннями, утво-
рюючи з них уніфіковані типові секції (УТС). Це було наслідком обо-
в'язкового застосування під час проектування від 1954 р. будівельних 
норм і правил (СНиП) з розділу «Единая модульная система» (ЕМС); у 
1971 р. цей розділ був переведений у стандарт – «Модульная коорди-
нация размеров в строительстве» (МКРС), який є у даний час між-
державним для архітектурно-будівельного проектування. На рисунку 
3.2.11 показано приклад таких рішень.  

Можна відзначити, що наведені (як показові) приклади АКТ рі-
шень збірно-розбірних будівель мають суттєві  недоліки,  зокрема,  не- 
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Рисунок 3.2.11 – Уніфікована секція збірно-розбірних будівель 
 

фіг. 1 – секція збірно-розбірної будівлі, поперечний розріз; фіг. 2 – вузол А на фіг. 1 (авт. 
св. СРСР № 451626, А.В. Андрейченко и др., 1976): 
1 – плита покриття з ригелем; 2 – стінова панель зі стійками; 3 – шарнірне зчленування 
ригеля зі стійками; 4 – трьохплечний підкіс з фіксатором; 5 – герметик швів. 
 

досконалі вузли сполучення елементів каркасів, переважно на різьбо-
вих деталях кріплення, недоречних для таких будівель (в агресивних 
промислових середовищах вони іржавіють, тому їх не розбирають, а 
зрізують); просторову стійкість каркасів забезпечують багатою кіль-
кістю підкосів з їх складними конструктивними рішеннями, що не 
враховує особливість роботи утворюваної статичної схеми будівлі, не 
передбачене застосування таких будівель з легкими підйомно-транс-
портними засобами і ін.  

На основі даного короткого аналізу щодо технологічного при-
значення збірно-розбірних будівель, їх функціонування під час екс-
плуатації, конструктивних рішень елементів і вузлів їх сполучень є не-
обхідність навести особливі вимоги, яким мають відповідати такі 
будівлі, а саме:  

• багаторазовість використання (оборотність) комплектів конст-
рукцій, елементів і деталей чи укрупнених складових структурних час-
тин будівель; в техніко-економічних розрахунках приймають 10-ти 
кратну оборотність при загальному нормативному терміні служби 15 
років, тобто на одному місці вони можуть бути 1—2 роки;  

• достатню міцність, жорсткість і стійкість конструкцій у будів-
лі при багаторазовому транспортуванні і встановленні в проектне по-
ложення;  

• заводське виготовлення з якомога більш повною заводською 
готовністю комплекту частин будівлі;  

• відповідність будівельних властивостей конструкційних і ого-
роджувальних матеріалів і виробів з них функціональній специфіці 
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експлуатації – багаторазовому збиранню-розбиранню і транспортабе-
льності, а також певному технологічному призначенню (за об'ємно-
планувальними рішеннями, температурно-воложистим режимом при-
міщень, агресивністю виробничого середовища, наявністю ванта-
жопідйомного обладнання тощо);  

• простота і надійність вузлів сполучення конструкцій та елемен-
тів, кріпильних деталей при багаторазовому збиранні-розбиранні без 
погіршення експлуатаційних якостей конструкцій;  

• цілісність конструкцій при транспортуванні від динамічних на-
вантажень і відповідності транспортним (автомобільним та залізнич-
ним) габаритам;  

• максимально можливе укрупнення конструкцій та їх зчлену-
вань відповідно з технічними характеристиками транспортної і  ванта-
жопідйомної мобільної техніки;  

• мінімальна кількість складальних одиниць за типами, типороз-
мірами і марками при максимально можливому охопленні технологіч-
них потреб для різних галузей;  

• суміщеність різних функцій, виконуваних конструкціями, що 
забезпечують їх універсальність, а також поділ для виконання кон-
кретних функцій, що забезпечує спеціалізацію;  

• економічність (невисоку початкову вартість, мінімальні витра-
ти на виготовлення, а також на монтаж-демонтаж, зручність при заван-
таженні-розвантаженні, складуванні та експлуатації), а також мінімум 
часу на розгортання-згортання будівлі на місцях дислокації;  

• архітектурно-художню виразність, дизайнерські якості будівлі 
у зборі;  

• відповідність нормативам охорони праці, безпеки під час мон-
тажу-демонтажу та експлуатації.  

Дані вимоги у низці пунктів є суперечливими, і ступінь їх задо-
волення залежить від рівня креативного вирішення технічних завдань, 
що виникають під час проектування збірно-розбірних будівель. 

Наприклад, транспортабельність суперечить укрупненості еле-
ментів, якщо їхні розміри перебільшують стандартні габарити доріг; 
роздробленість конструкцій збільшує об'ємно-планувальну «гнучкість» 
будівлі, але при цьому збільшується і час збирання-розбирання будів-
лі; суміщення функцій в конструкції надає їй універсальність, але під-
вищує вартість; поділення функцій забезпечує спеціалізацію в роботі 
конструкції, проте призводить до збільшення номенклатури потрібних 
конструкцій і т. ін. 

Виходячи з уявлення про взаємозв'язок вимог  та  їх  суперечли- 
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вість проміж собою, розв'язання певних завдань стосовно до конкрет-
них вимог буде впливати на інші характеристики і не завжди позитив-
но. Тому у наступних винаходах розв'язання конкретних завдань роз-
глядатиметься умовно як самостійна (відокремлена від інших) техніч-
на проблема.  

Завданнями, що вирішуватимуться далі, є: 
• удосконалення вузлів сполучення конструктивних елементів 

збірно-розбірних секцій, які щонайбільш відповідатимуть вимогам 
цього типу будівель; 

• забезпечення просторової стійкості і жорсткості конструкцій 
при спрощенні їх монтажу-демонтажу як збірно-розбірних будівель, а 
також транспортування для передислокації; 

• скорочення номенклатури елементів з одночасним збільшен-
ням відповідності різноманітним технологічним призначенням і, на-
впаки; 

• забезпечення різноманітності об'ємно-планувальних рішень (у 
заданому діапазоні габаритних параметрів) зі скороченням номенкла-
тури складових елементів (несучих, огороджувальних) секцій. 

 
СКЛАДНАЯ СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ 
 

Изобретение относится к области строительства и предназначе-
но для инвентарных сборно-разборных зданий, возводимых на строи-
тельных площадках, например, шахтной поверхности. 

Известна поперечная рама сборно-разборного здания, в которой 
стойки с полуригелями выполнены полыми и соединены в карнизных 
узлах подкосами и в коньке затяжкой, при этом стойки и полуригели 
выполнены телескопическими и снабжены рядом отверстий вдоль них; 
соединение подкосов со стойками и затяжки с полуригелями осущест-
вляется при совмещении отверстий в них с образованием необходимо-
го пролета рамы, который можно изменять телескопически раздвигае-
мыми стойками, причем полые подкосы в карнизных узлах выполнены 
с винтовой нарезкой в форкопфах (муфтах с левой и правой резьбой), а 
шарнирные соединения – в виде пластин с отверстиями и пальцев [1].  

Недостатком технического решения по аналогу является слож-
ность конструкции и высокая трудоемкость выполнения операций мон-
тажа-демонтажа рамы с подкосами и затяжкой, прикрепляемых на вы-
соте.  

Известно также сборно-разборное здание, которое включает под-
косы в карнизных узлах для обеспечения устойчивости поперечной 



 239

рамы, соединяемые с элементами рамы болтовыми деталями крепле-
ния, при этом для повышения жесткости поперечной рамы путем уст-
ранения люфтов (небольших перемещений из-за зазоров) в болтовых 
соединениях узлов подкосы выполнены составными из двух частей, 
соединенных между собой форкопфами [2].  

Недостатком этого аналога является также технологическая 
сложность изготовления рамы из-за необходимости использовать под-
косы с левой и правой резьбой на подкосах и в муфте, а подкосы по-
вышают материало-, трудоемкость и увеличивают время монтажа и де-
монтажа здания, выполняемых на высоте.  

Прототипом предлагаемого изобретения является сборно-раз-
борное здание, с жесткими соединениями элементов в поперечной ра-
ме, обеспечивающимися фланцевыми стыками колонн с фермой на вы-
сокопрочных болтах [3].  

Недостатком прототипа является то, что такое решение соответ-
ствует более быстромонтируемым зданиям (БМЗ), чем сборно-разбор-
ным, поскольку требует много времени на монтаж из-за множества 
болтов во фланцевых узлах рамы. Болтовые соединения, как показыва-
ет практика, малопригодны со временем для быстрого демонтажа, что 
требует новых комплектов болтовых деталей крепления при после-
дующем многократном использовании здания; наличие высокопроч-
ных болтов ненадежно (опасно) для зданий с часто меняющейся дис-
локацией из-за случайной замены высокопрочных болтов (при их по-
тере и т. п.) на болты из обычной стали, приводящей к неизбежному 
разрушению фланцевых узлов.  

Цель – упрощение монтажа и демонтажа, повышение надежно-
сти соединений в узлах. 

Поставленная цель достигается конструктивным решением 
складной секции сборно-разборного здания, иллюстрированным ри-
сунком 3.2.12: фиг. 1 и 2 – сборно-разборная секция соответственно в 
проектном и транспортном положениях; фиг. 3 – сечение І-І на фиг. 4 
(то же – на фиг. 5); фиг. 4 и 5 – узлы соответственно карнизный и 
коньковый. 

Складная секция сборно-разборного здания состоит из стеновых 
панелей, включающих стойки, и плит покрытия 2, включающих риге-
ли, которые жестко соединены между собой в карнизных 3 и конько-
вых 4 узлах посредством шарниров 5, 6 и 7, 8 соответственно. Шарни-
ры 5 и 7 выполнены разъемными. 

Карнизные узлы 3 включают шарниры 5 и 6, расположенные на 
противоположных сечениях в сжатой и растянутой зонах  стоек  стено- 
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Рисунок 3.2.12 – Складная секция сборно-разборного здания 
 

фиг. 1 – секция, проектное положение; фиг. 2 – то же, транспортное; фиг. 3 – сечение І-І 
на фиг. 4 (то же на фиг. 5); фиг. 4 – карнизный узел; фиг.5 – то же, коньковый:  
 

1 – стеновые панели со стойками;  2 – плиты покрытия с ригелями;  3 – карнизные узлы; 
4 – то же, коньковые; 5, 6, и 7, 8 – шарниры; 5 и 7 – то же, разъемные; 9 – проушины с 
отверстием; 10 – ось с буртиком; 11 – шайба; 12 – шплинт 
 

вых панелей 1 и ригелей плит покрытия 2. Шарниры 5 и 6 явля-
ются рабочими, причем шарниры 3 одновременно являются и монтаж-
ными. Коньковые узлы 4 аналогично включают шарниры 7 и 8, распо-
ложенные на противоположных сторонах сечений в сжатой и растяну-
той зонах ригелей плит покрытия 2. Шарниры 7 и 8 – рабочие, причем 
шарниры 7 – и монтажные. Шарнирные соединения выполнены в виде 
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проушин 9, прикрепленных к стойкам стеновых панелей и к ригелям 
плит покрытия 2; проушины 9 снабжены отверстиями. 

Для сборки шарнирного соединения в совмещенные отверстия 
проушин 9 стыкуемых элементов вставляют ось 10 с буртиком, наде-
вают на ось шайбу 11 и вставляют шплинт 12. Для разборки шарнир-
ного соединения вынимают шплинт 12, снимают шайбу 11 и выбивают 
ось 10 из совмещенных отверстий проушин 10. 

Трансформацию секции из проектного положения в транспорти-
руемый пакет производят следующим образом.  

При помощи съемных захватных приспособлений, закреплен-
ных в крайних частях плит покрытия 2 у карнизных узлов 3,  припод-
нимают краном секцию и разбирают карнизные шарниры 5. Поворотом 
вокруг шарниров 6 поднимают панели 1 к коньковым узлам 4 и одно-
временно опускают секцию на площадку. Затем разбирают нижние 
коньковые шарниры, поддерживая плиты 2, и поднимают секцию. Под 
действием собственного веса панели 1 и плиты 2 смыкаются в пакет,  
который укладывают на площадку. 

Трансформацию секции из пакета в проектное положение произ-
водят в обратной последовательности. Верхний полупакет, поворачи-
вая вокруг шарниров 8, укладывают на площадку. Затем, приподни-
мая коньковые узлы 4, собирают шарниры 7 и секцию поднимают. При 
этом стеновые панели 1 под действием собственного веса поворачи-
ваются в шарнирах 6. С подмостей собирают шарниры 5 в карнизных 
узлах 3. Секцию устанавливают на подготовленные фундаменты.  

Складная секция сборно-разборного здания обеспечивает упро-
щение операций по монтажу и демонтажу здания, а также надежность 
соединения конструкций рамы в узлах, при этом облегчается произ-
водство работы, производимых на твердой площадке. Решение узлов  
рационально сочетает конструктивные шарниры с жестким креплени-
ем (в расчетном отношении) узлов. 

 
Формула  изобретения  1 1  

 

СКЛАДНАЯ СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ, 
включающая стеновые панели и плиты покрытия, содержащие несу-
щие элементы, соединенные между собой в узлах разъемными шарни-
рами, отличающаяся  тем, что с целью упрощения монтажа и демон-
тажа, повышения надежности соединения, шарниры расположены по 
противоположным сторонам сечений несущих элементов в сжатой и 
растянутой зонах. 
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Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Заявка Великобритании № 1343436, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1973. 
2. Авт. св. СССР № 451826, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1971. 
3. Конструкции производственных вспомогательных зданий 6,  9,  12 м с облег-

ченным сборно-разборным ограждением. Объект 6015-0,  институт  Гипровостокнефть, 
г. Куйбышев, 1972 (прототип).  

 
УНИФИЦИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ  
СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ 

 
Изобретение предназначено для инвентарных сборно-разбор-

ных зданий, возводимых на строительных площадках, например, шахт-
ной поверхности. 

Известно складное здание, имеющее каркасы из шарнирно со-
единенных между собой элементов, на которых размещены стеновые и 
кровельные панели, при этом коньковый и карнизный узлы снабжены 
полыми связями с винтовой нарезкой, шарнирно соединенными со 
стойками и ригелями каркаса, а шарнирные соединения выполнены в 
виде пластин с отверстиями и пальцев (по типу рис. 3.2.9, фиг. 2, 5; 
рис. 3.2.10, фиг. 1) [1].  

Недостатком данного складного здания является то, что оно 
имеет сложные решения конькового и карнизного узлов, поскольку 
включают в себе большое количество шарнирных соединений (кото-
рых девять), снабжено горизонтальными и наклонными связями с об-
разованием треугольных стержневых систем (для обеспечения про-
странственной устойчивости), что увеличивает трудоемкость процесса 
и время сборки-разборки узлов здания, стоимость и трудоемкость его 
изготовления, а также ухудшает эксплуатационные качества (в связи с 
уменьшением его поперечного сечения в свету). 

Наиболее близкой к изобретению является унифицированная 
секция сборно-разборного здания, включающая стеновые панели и 
плиты покрытия, шарнирно соединенные между собой [2]. 

Недостатком данного технического решения является слож-
ность и громоздкость узла соединения стеновой панели с плитой по-
крытия и невозможность применения данного технического решения 
при соединении плит покрытия друг с другом. 

Цель изобретения – упрощение соединения элементов секций.  
Поставленная цель достигается конструкцией унифицированной 

секции сборно-разборного здания, показанной на рисунке 3.2.13: фиг.1 
и 2 – изображены соответственно карнизный и коньковый узлы; фиг. 3 
– разрез І-І на фиг. 1. 
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Рисунок 3.2.13 – Унифицированная секция 
сборно-разборного здания 

 

фиг. 1 – карнизный узел; фиг. 2 – то же, коньковый; фиг. 3 – 
разрез І-І на фиг. 1;  
 

1 – плиты покрытия с ригелями; 2 – стеновые панели со стойка-
ми; 3 – шарниры в карнизных узлах;  4, 5 – то же, в коньковых;   
6 – буферные упоры в карнизных узлах; 7 – то же, в коньковых.  
 

         Унифицированная секция состоит из плит 
покрытия 1 и стеновых панелей 2, сочлененных ме- 
жду собой разъемными шарнирными соединениями  

3 в карнизных узлах и 4, 5 – в коньковых. Стеновым панелям 2 придан 
некоторый уклон, увеличивающий пролет здания у фундаментов. 

Карнизные узлы выполнены в виде разъемных рабочих шарнир-
ных соединений, расположенных с внутренней стороны (в растянутых 
зонах) полуригелей плит 1 и стоек панелей 2. Стыкуемые торцы плит 1 
и панелей 2 снабжены буферными упорами 6 с центрирующими от-
крылками, расположенными с наружной стороны (в сжатой зоне). 
Коньковые узлы выполнены в виде разъемных шарнирных соедине-
ний, расположенных на противоположных сторонах (в сжатой и растя-
нутой зонах) плит 1. Нижние  шарниры выполнены рабочими, верхние 
– монтажными. Стыкуемые торцы плит покрытия 1 снабжены буфер-
ными  упорами 7 с центрирующими открылками, расположенными с 
наружной стороны (в сжатой зоне). Шарнирные соединения выполне-
ны в виде проушин с отверстиями, в которые вставляют оси. Проуши-
ны приварены в местах стыковки к плитам 1 и панелям 2. 

Монтаж секции осуществляют следующим образом.  
В секции, прибывшей в виде четырех рядного пакета, разъеди-

няют крепеж плит покрытия 1. Затем краном поворачивают половину 
пакета относительно верхних коньковых (монтажных) шарниров 5. 
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При этом центрирующие открылки буферных упоров 6 совмещают 
продольные оси стеновых панелей 2 с продольными осями плит по-
крытия 1. Секцию крепят к фундаментам. Уклоном стеновых панелей 
выбирают люфты в рабочих шарнирных соединениях 3, 4 и включают 
стыкуемые торцы плит покрытия 1 и стеновых панелей 2 в работу по-
средством буферных упоров 6, 7 с центрирующими открылками. 

Демонтаж секции осуществляют в следующем порядке.  
Краном приподнимают секцию, закрепив крюки траверсы по-

середине каждой плиты покрытия 1, и разбирают нижние коньковые 
шарниры 4, опускают секцию, пока конек ее не достигнет грунта (по-
ла). При этом буферные упоры 6 с центрирующими открылками в кар-
низных узлах и буферные упоры 7 с центрирующими от-крылками в 
коньковых узлах выходят из работы. Затем, закрепив крюки по краям 
плит покрытия 1 у карнизов, поднимают секцию, пока стеновые пане-
ли 2 не сомкнутся под действием собственного веса с плитами покры-
тия 1 в пакет. Образовавшийся четырехрядный пакет укладывают на 
грунт и крепят оснасткой для транспортировки или хранения. 

Буферные упоры с центрирующими открылками в карнизах и 
буферные упоры с центрирующими открылками в коньке, упрощаю-
щие узлы секции, и шарнирные соединения совместно с наклоном сте-
новых панелей обеспечивают геометрическую неизменяемость и жест-
кость секции в проектном положении. Монтажные шарниры в коньке 
позволяют трансформировать секцию из проектного положения в 
транспортабельный пакет и, наоборот. 

Изобретение снижает трудоемкость и время сборки-разборки 
секции, стоимость и трудоемкость ее изготовления и улучшает экс-
плуатационные качества.  

 

Формула  изобретения  1 2  

 

УНИФИЦИРОВАННАЯ СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО 
ЗДАНИЯ,  включающая стеновые панели и плиты покрытия, шарнир-
но соединенные между собой, отличающаяся  тем, что с целью уп-
рощения соединения элементов секции, стыкуемые торцы стеновых 
панелей и плит покрытия снабжены буферными упорами, имеющими в 
торцах скосы V-образной формы и размещенные у наружной стороны 
стеновых панелей и плит покрытия. 

    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Заявка Великобритании № 1343436, М. Кл. Е 04 В 1 /343, опубл. 1973. 
2. Авт. св. СССР № 740918, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1974 (прототип). 
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Згідно з винаходом, що розглянутий, збірно-розбірна будівля 
для забезпечення стійкості має бути з похилими стінами, що є до-
цільним, наприклад, до складських тимчасових будівель, що не мають 
вікон, а двері чи ворота розташовані у торцях (з-за похилих дощів), 
конструктивне виконання яких ускладнюється з-за потреби у добірних 
стінових панелях з косою стороною (лівою та правою). При встанов-
ленні стінових панелей вертикально буферні упори будуть працювати 
не ефективно з-за можливих горизонтальних навантажень (наприклад, 
під тиском вітру). Доцільніше було б при збереженні отриманого пози-
тивного ефекту, що дає цей винахід, вилучити вказані недоліки.  

Усі запропоновані винаходи секцій збірно-розбірних будівель, 
вузли яких виконані з шарнірними з'єднаннями, в проектному поло-
женні мають певний недолік – відсутність статичної жорсткості або їх 
хиткість. Те є можливістю невеликого за величиною відхилення стін і 
покриття вліво і вправо у зв'язку з наявністю зазорів в карнизних і гре-
беневих вузлах, що утворюються між осями і отворами у вушках.  

У секціях з підкосами усунення люфтів було можливо шляхом 
застосування у підкосах складних пристроїв, що вибирають зазори в 
шарнірах (форкопфами і ін.). У секціях, згідно з наведеними винахода-
ми з двох- і одношарнірними (з буферними упорами) вузлами відбір 
люфтів таким чином неможливий, оскільки підкоси (з форкопфами і 
іншими пристроями) були обґрунтовано вилучені. 

Таким чином, є необхідність у рішеннях, які б компенсували ви-
лучення підкосів з одночасним усуненням люфтів. Нижче наводяться 
винаходи, які вирішують це технічне завдання. 

 
СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ 

 

Изобретение предназначено для возведения временных сборно-
разборных зданий с шарнирными соединениями (имеющими люфты) в 
секции стеновых панелей и плит покрытия. 

Известна секция сборно-разборного здания, включающая плиты 
покрытия, стеновые панели, несущие элементы и связи, причем базы 
стеновых панелей (см. рис. 3.2.10, фиг. 2) выполнены в виде опорных 
плит с отверстиями для пропуска анкеров фундаментных блоков [1].  

Секция по аналогу имеет недостаточную жесткость, а чтобы 
обеспечить жесткость при монтаже и эксплуатации здания из таких 
секций необходим механизм, создающий усилия для раздвижки сек-
ции при установке на фундаменты и аппаратура для срезки болтовых 
соединений на анкерах фундаментов. 
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Наиболее близка к изобретению известная секция сборно-раз-
борного здания, включающая плиту покрытия с упором и стеновую па-
нель с базой, шарнирно соединенные между собой, фиксаторы и под-
косы, в которой каждый фиксатор выполнен в виде шарнирно-закреп-
ленных на упоре пластины секторного очертания и трехплечного ры-
чага, одно плечо которого взаимодействует с подкосом посредством 
троса, закрепленного на другом плече, а третье плечо входит в зацеп-
ление с выступом пластины (см. рис. 3.2.11) [2]. 

Однако у этой секции устройство, обеспечивающее ее статиче-
скую жесткость, является конструктивно сложным и требующим при 
монтаже и демонтаже выполнение работ на высоте – у карниза внутри 
секции. 

Цель изобретения – обеспечение статической жесткости секции, 
упрощающей ее монтаж и демонтаж.  

Поставленная цель достигается тем, что секция сборно-разбор-
ного здания снабжена выдвижной базой в стойках, показанной на ри-
сунке 3.2.14: фиг. 1 – секция сборно-разборного здания, поперечный 
разрез; фиг. 2 – выдвижная база стоек, общий вид. 

Секция сборно-разборного здания включает плиты 1 покрытия и 
стеновые панели 2, соединенные шарнирами 3. Стеновые панели 2 
имеют стойку 4 с выдвижными базами 5.  

Выдвижная база содержит башмак 6 с поперечным пазом в тор-
це, ползун 7, плоский клин 8 с рабочей гранью в виде гребенки, храпо-
вой фиксатор 9 с выступающим хвостовиком, пружину 10 и шарнир-
ную пяту 11. В направляющие башмака 6 вставлен ползун 7 скошен-
ным торцом к поперечному пазу башмака. В продольную щель ползу-
на 7 уложены пружина 10 и храповой фиксатор 9 выступающим хво-
стовиком к пружине. В поперечный паз башмака 6 задвинут плоский 
клин 8 с рабочей гранью в виде гребенки до зацепления ее с упором 9 
на один зубец. 

При монтаже секции стеновые панели 2 опускают в вертикаль-
ное положение опорами 12 на шарнирные пяты 11 выдвижных баз 5, 
предварительно уложенных на фундаменты со штырями 13.  

Обеспечение статической жесткости достигают перемещением в 
пазу башмака 6 клина 8 с гребенкой, действующего на храповой фик-
сатор 9, который пропускает гребенку на один зубец. При этом пружи-
на 10 возвращает фиксатор в первоначальное положение и удерживает 
клин 8. Одновременно с фиксатором 9 передвигается по продольным 
направляющим башмака 6 ползун 7 с закрепленной на нем пятой 11, 
который отодвигает стеновую панель 2 наружу.  Пята 11 устраняет  до- 
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Рисунок 3.2.14 – Секция  
сборно-разборного здания  

    (с выдвижной базой стоек) 
 

фиг. 1 – секция в поперечном разрезе; 
фиг. 2 – выдвижная база, общий вид: 
 

1 – плиты покрытия; 2 – стеновые пане-
ли; 3 – шарниры; 4 – стойка; 5 – вы-
движная база;  6 – башмак;  7 – ползун; 
8 – клин с гребенкой; 9 – храповой 
фиксатор;  10 – пружина; 11 – шарнир-
ная пята; 12 – опора стойки; 13 – штырь 
в фундаменте.  

 
полнительные напряжения и перекосы, возникающие в выдвижной 
базе 5 при повороте стеновой панели 2 относительно шарнира 3.  

Таким образом, перемещением клина 8 выбирают зазоры в шар-
нирах 3 и после смыкания упоров в несущих элементах плит 1 покры-
тия и стеновых панелей 2 создают преднапряжение, чем достигают 
статическую жесткость секции. При демонтаже секции сборно-раз-
борного здания фиксатор 9 отводят с помощью хвостовика в направ-
лении, обратном действию пружины 10, освобождают клин 8 с гребен-
кой от зацепления с храповым фиксатором 9 и выбивают упомянутый 
клин из паза башмака 6. Снимают секцию с выдвижных баз 5. Базы 5 
могут быть прикреплены к опорам 12, например, загибом пят 11. 
Штыри 13 не препятствуют свободному перемещению ползуна 7. 

Секция сборно-разборного здания, предложенного данным изо-
бретением конструктивного выполнения, обеспечивает простоту и со-
кращает время, необходимое на многократный монтаж и демонтаж, 
благодаря исключению конструктивно сложных связей в карнизных и 
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коньковых узлах в виде подкосов с форкопфами или фиксаторов с 
трехплечными рычагами, поскольку перемещение клина производят с 
площадки (пола); увеличивает полезный объем секции в свету, в связи 
с исключением подкосов во всех узлах. 

 
Формула  изобретения  1 3  

 

СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ, включающая пли-
ту покрытия и стеновую панель с базой, отличающаяся  тем, что с 
целью обеспечения статической жесткости секции, база выполнена с 
возможностью перемещения в горизонтальной плоскости и снабжена 
клином и храповым фиксатором, а одна из граней клина выполнена в 
виде гребенки.  

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Заявка Японии № 50-14445, М. Кл. Е 04 В 1 /24, опубл. 1975. 
2. Авт. св. СССР № 490927, М. Кл. Е 04 Н 1/12, 1972 (прототип). 

 

ОПОРА СТОЙКИ РАМЫ 
 

Изобретение предназначено для крепления металлических стоек 
рам к фундаментам сборно-разборных зданий. 

Известна опора стойки рамы (см. рис. 3.2.11, фиг. 2), включаю-
щая опорную плиту и болты для крепления стойки к опорной плите.  

Недостаток такой опоры стойки – сложность монтажа из-за вы-
верки положения стойки и демонтажа из-за резьбовых соединений [1]. 

Прототип изобретения – опора стойки рамы, включающая опор-
ную плиту с парой косынок с противолежащими отверстиями на них и 
шарнир, ось которого расположена в отверстиях косынок [2].  

Недостаток прототипа – высокая трудоемкость монтажа-демон-
тажа стойки из-за необходимости выверки ее положения. 

Цель изобретения – снижение трудоемкости монтажа и демон-
тажа секции сборно-разборного здания. 

Поставленная цель достигается предложенной на рисунке 3.2.15 
опорой стойки: фиг. 1– общий вид; фиг. 2 вид по стрелке А на фиг. 1. 

Опора стойки рамы включат опорную плиту 1 с парой косынок 2 
на ней с противолежащими наклонными прорезями 3, установленных с 
наружных сторон стойки 4, шарнир 5 с катучей пятой 7, ось которой 
расположена в прорезях 3, и наклонную пластину 6, прикрепленную 
между косынками 2, причем шарнир 5 оперт на опорную пластину 6 с 
возможностью перемещения на ней. 

Монтаж стойки рамы осуществляют следующим образом. 
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Рисунок 3.2.15 – Опора стойки 
рамы 

 

фиг. 1 – общий вид; фиг. 2 – вид 
по стрелке А на фиг.1;  
1 – опорная плита; 2 – пара косы-
нок; 3 – противолежащие прорези; 
4 – стойка; 5 – шарнир; 6 – на-
клонная пластина; 7 – катучая пята 
шарнира 
 

        Стойку 4 рамы опус-
кают на опорную плиту 1, 
причем катучую пяту 7  ша- 
рнира  5  устанавливают  на 

наклонную пластину 6 опорной плиты 1. Под действием веса рамы 
стойка 4 перемещается по наклонной пластине 6, создавая распор не-
обходимый для повышения статической устойчивости рамы путем 
отбора зазоров в узлах рамы. Затем пяту 7 фиксируют концевыми ог-
раничителями шарнира 5, которые пропускают в прорези 3 боковых 
косынок 2. Прорези 3 и наклонная пластина 6 обеспечивают также пе-
ремещение шарнира 5 под действием дополнительных нагрузок, на-
пример, снеговой, ветровой и др. При изменении нагрузок шарнир 5 
перемещается по наклонной пластине 6, приспосабливая к ним раму. 

Данная конструкция может применяться и для стационарных 
зданий, когда требуется отбор конструктивных зазоров в шарнирных 
узлах рамы и приспособление ее к изменяющимся нагрузкам. 
 

Формула  изобретения  1 4  

 
ОПОРА СТОЙКИ РАМЫ, включающая опорную плиту с раз-

мещенной на ней парой косынок, выполненных с противолежащими 
отверстиями и установленных с наружных сторон стойки, и шарнир, 
ось которого расположена в отверстиях косынок, отличающаяся  
тем, что с целью снижения трудоемкости монтажа и демонтажа стой-
ки, опорная плита снабжена наклонной пластиной, установленной ме-
жду косынками и прикрепленной к ним, а отверстия в косынках вы-
полнены в виде прорезей, продольные оси которых расположены па-
раллельно наклонной пластине, причем шарнир оперт на наклонную 
пластину с возможностью перемещения на ней. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Корелин Д.С. Изготовление и монтаж технологических металлоконструкций. 
– М.: Стройиздат, 1972, с. 26, п. 5. 
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2. Стрелецкий Н.С. Курс мостов. Металлические мосты. Ч. 2. Вып.1. – М.: ОГИЗ 
Гострансиздат, 1931, с. 572, р. 729 (прототип). 

 
Забезпечуючи збірно-розбірні будівлі низкою позитивних якос-

тей, необхідно при цьому зазначити, що всі вони відносяться до попе-
речних розрізів будівель, тобто до їх рам у власній площині. Однак 
аналогічні завдання можуть бути в нагоді стосовно розрізів рам з їх 
площини, а саме –  щодо забезпечення і підвищення їх просторової 
стійкості і жорсткості.  

Суть завдання полягає у тому, що плити покриття та стінові па-
нелі виконують прямокутної форми, яка не є стійкою за своєю геомет-
рією. Можна вважати, якщо вони мають металеві обшивки, то 
стійкість і жорсткість рам забезпечується їх спільною роботою зі 
стійками і ригелями. Однак сталеві обшивки можуть бути гофровани-
ми або плоскими, які самі є гнучкими. Облицювання може бути і з 
інших матеріалів – у вигляді металевої сітки і ін. 

Крім того, збірно-розбірні будівлі застосовують, переважно, для 
виробничих і супутніх їм невиробничих цілей. При цьому вони зазви-
чай мають крани невеликої вантажопідйомності (кішки, тельфери, 
кран-балки). Стійкості таких рам збірно-розбірних будівель у даних 
випадках буде недостатньо. 
 

СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ 
 

Изобретение может использоваться для сборно-разборных зда-
ний, оборудованных подвесным грузоподъемным транспортом. 

Наиболее близким техническим решением является секция сбор-
но-разборного здания, содержащая поперечные рамы из шарнирно со-
единенных между собой стоек и наклонных ригелей с закрепленными 
на них панелями ограждений стен и покрытия, причем поперечные 
рамы смежных секций расположены вплотную друг к другу [1].  

Недостатком секции по прототипу является то, что рамы спаре-
ны по своему положению в здании, в результате чего нагрузка от под-
весного транспорта по подвесному пути распределяется между стой-
ками и ригелями рам неравномерно – в пролете шага между спарен-
ными колоннами и под этими спаренными колоннами непосредствен-
но, что требует увеличения сечения профиля подвесного пути, т. е. 
большего расхода металла. 

Цель изобретения – обеспечение равномерности нагрузок на ра-
мы от подвесного транспорта.  

Поставленная цель достигается конструкцией рамы,  показанной  
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на рисунке 3.2.16 с продолжением: фиг. 1 – секция сборно-разборного 
здания, аксонометрия; фиг. 2 – развертка сборно-разборной секции с 
разными размерами полусекций, план; в продолжении: фиг. 3 – узел А 
на фиг. 1; фиг. 4 – разрез І-І на фиг. 3; фиг. 5 – узел Б на фиг. 1; фиг. 6 
– разрез ІІ-ІІ на фиг. 5.  
 

 
 

Рисунок 3.2.16 – Секция сборно-разборного здания  
                 (для подвесного транспорта) 

 

фиг. 1 – секция здания, аксонометрия; фиг. 2 – развертка секции, план:  
 

1 – стойки; 2 – наклонные ригели; 3 – коньковый шарнир; 4 – то же, карнизный; 5 – па-
нели ограждения стен; 6 – то же, покрытия; 7 – распорки; 8 – подкрановый путь подвес-
ного транспорта. 
 

Каждая секция сборно-разборного здания содержит поперечные 
рамы из стоек 1 и наклонных ригелей 2, соединенных между собой 
коньковыми и карнизными шарнирами 3 и 4 и закрепленных на стой-
ках 1 и ригелях 2 ограждения из панелей стен 5 и плит покрытия 6. 
Секции снабжены распорками 7, расположенными между поперечны-
ми рамами по коньку и по карнизам. Поперечные рамы  секции  попар- 
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Рисунок 3.2.16 – Секция сборно-разборного здания  

        (продолжение) 
 

фиг. 3 – узел А на фиг. 1; фиг. 4 – разрез І-І на фиг. 3; фиг. 5 – узел Б на фиг. 1; фиг. 6 – 
разрез ІІ-ІІ на фиг. 5: 
1 – стойки; 2 – наклонные ригели; 3 – коньковый шарнир; 4 – то же, карнизный; 5 – па-
нели ограждения стен; 6 – то же, покрытия; 7 – распорки; 8 – подкрановый путь подвес-
ного транспорта. 
 
но наклонены друг к другу со сближением в коньке. Подкрановый путь 
8 подвесного транспорта закреплен к  ригелям 2 с образованием оди-
наковых пролетов.  Распорки 7 по карнизам жестко соединены со стой-
ками 1 с упором в них ригелей 2, а по коньку жестко соединены с ри-
гелями 2 одного направления с упором в них ригелей 2 другого на-
правления. 

Монтаж сборно-разборной секции производят соединением в 
коньковом шарнире 3 двух полусекций. При подъеме конструкции за 
панели ограждения покрытия 6 вблизи карнизных шарниров 4 панели 
ограждения стен 5 опускаются, поворачиваясь в карнизных шарнирах 
4, получая вертикальное положение. Стойки 1 закреплены на фунда-
ментах. Распорки 7 секций жестко соединяют между собой. 
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Наклоном рам со сближением в коньке покрытия получают оди-
наковый или разный наклон стоек 1 и ригелей 2 в плоскости развертки 
секции из условия обеспечения равного шага  а  крепления подкрано-
вого пути 8 подвесного транспорта. Этим уменьшается шаг между 
креплениями подкранового пути, что позволяет уменьшить сечение 
его профиля.  

Предложенное изобретение дает экономию металла, а также 
увеличивает продольную и поперечная жесткость и устойчивость сек-
ции сборно-разборного здания за счет наклона рам со сближением сто-
ек и ригелей в коньке.  

 

Формула  изобретения  1 5  

 

СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ, содержащая попе-
речные рамы из шарнирно соединенных между собой стоек и наклон-
ных ригелей с закрепленными на них панелями ограждений, отли -
чающаяся  тем, что с целью обеспечения равномерности нагрузок от 
подвесного транспорта, поперечные рамы секции попарно наклонены 
друг к другу со сближением в коньке, а подкрановый путь закреплен к 
ригелям с образованием одинаковых пролетов, при этом секция снаб-
жена распорками,  расположенными между поперечными рамами по 
коньку и карнизам, причем распорки по карнизам жестко соединены 
со стойками с упором в них ригелей, а по коньку жестко соединены с 
ригелями одного направления с упором в них ригелей другого направ-
ления.  

 

      

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 490927, М. Кл. Е 04 Н 1/12, 1972 (прототип). 
 

 
Тема попереднього ознайомлення: 
«Типізація і уніфікація  

              у будівництві; взаємозамінність». 

Згідно із загальноприйнятим ви-
значенням  взаємозамінність  –
властивість попередньо незалежно
виготовлених одних  і  тих  же ви- 

робів, вузлів або агрегатів (у будівництві це – деталей, конструкцій і 
конструктивних частин будівель, споруд), що дозволяє встановлювати 
їх в процесі складання або заміни (при монтажі, реконструкції тощо) 
без їх доопрацювання або підгонці при збереженні таких самих вимог, 
що пред'являються до роботи вузлів або агрегатів (частин будівель і 
споруд або їх в цілому). 

Взаємозамінність вважається основною властивістю  збірних 
будівельних виробів, що дозволяє здійснювати  довільний  вибір  будь- 
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якого виробу з однієї партії виробів певної серії. Основа забезпечення 
властивості взаємозамінності виробів – раціональна система допусків 
їх розмірів і необхідних інших проектних (розрахункових) параметрів, 
що передбачають проектувальники для виготовлення цих виробів.  

Взаємозамінність по відношенню до будівель і споруд в цілому 
або до їх структурних частин може бути повною  і частковою , 
внутр ішньою  і зовнішньою .  

У більш широкому сенсі взаємозамінність у будівництві розумі-
ється ще як принцип  і методи  забезпечення заданих експлуатацій-
них характеристик однотипних конструкцій, елементів і деталей. Вза-
ємозамінність у будівництві (проектуванні, виробництві виробів, 
монтажі будівель тощо) реалізується методами  стандартизаці ї  – 
типі зац ією  і уніфікацією .  

Однак забезпечення «гнучкості» об'ємно-планувальних і АКТ 
рішень будівель, універсальність їх застосування у функціональному 
відношенні лише на основі загальноприйнятого уявлення щодо взаємо-
замінності неможливо за її визначенням, оскільки «одні й ті ж вироби» 
забезпечують «збереження таких самих вимог».  

У даному розділі представлені збірно-розбірні ( інвентарні)  бу-
дівлі, яки в ряді галузей (наприклад, гірничодобувної при будівництві 
шахт) мають велику різноманітність за габаритними об'ємно-плану-
вальними та за багатьма фізико-технічними параметрами, а також за 
технологічним призначенням. Це – будівлі адміністративно-побутові, 
виробничі, складські, прохідницьких лебідок, підйомних машин, ком-
пресорних, котелень тощо.  

Проектування та виготовлення великої кількості тимчасових 
будівель збірно-розбірного типу для різноманітного призначення при 
одиничній потребі в них представляється трудомістким і економічно 
невигідним з-за відсутності їх оборотності (багаторазового застосу-
вання), що спричинене «індивідуальністю» їх об'ємно-планувальних, 
архітектурно-конструктивних та експлуатаційно-технологічних пара-
метрів.  

Нижче наведені винаходи, що вирішують дану проблему.  
 

СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ 
 

Изобретение предназначено для применения в отраслях народ-
ного хозяйства, имеющих комплекс временных зданий различного 
функционально-технологического назначения, например, на шахтной 
поверхности при строительстве угольных шахт. 
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Известна секция сборно-разборного здания, включающая по-
крытия с шарнирно прикрепленными к ним стеновыми панелями и 
подкосами, установленными в упорах; подкосы прикреплены к плите 
покрытия поворотными проушинами, соединенными между собой [1]. 

Указанная секция конструктивно не приспособлена к измене-
нию собственных объемно-планировочных размеров. 

Наиболее близким к предложенному изобретению является 
складное здание, состоящее из ригелей и стоек, шарнирно соединен-
ных между собой в каркас, плит покрытия и стеновых панелей, наве-
шиваемых на каркас, а также подкосов и распорок, шарнирно соеди-
няемых с ригелями и стойками. Элементы стен и покрытия снабжены 
упорами на торцах и шарнирно соединены между собой посредством 
косынок с отверстиями для крепежных деталей. Ригели имеют ряд от-
верстий по нейтральной оси для изменения положения шарнирных 
соединений с подкосами и распорками. Изменением угла наклона ри-
гелей и фиксацией его подкосами и распорками достигают изменения 
пролета здания. Для подгонки собственной длины под ближайшее от-
верстие ригеля подкосы и распорки снабжены резьбой [2]. 

В известном решении, принятом за прототип, изменение проле-
та обеспечивают использованием одного и того же ригеля, а изменение 
высоты здания (по уровню карниза) не предусмотрено, что ограничи-
вает объемно-планировочные возможности здания. При этом нерацио-
нально используется ригель большой длины для образования меньших 
пролетов («переломленный» пополам шарниром ригель высоко подни-
мается, уменьшая угол между полуригелями и, соответственно, пролет 
рамы). 

Цель изобретения – расширение объемно-планировочных воз-
можностей секции.  

Поставленная цель достигается за счет комбинирования элемен-
тов ограждения стен и покрытия с различными геометрическими харак-
теристиками, обеспечивающими изменение функционально-техноло-
гического назначения секции, изображение которой приведено на ри-
сунку 3.2.17: фиг. 1 – секция в проектном положении. 

Секция содержит элементы ограждения, включающие заменяе-
мые плиты покрытия 1 и заменяемые стеновые панели 2, соединенные 
между собой шарнирами 3. В карнизных стыках плиты покрытия 1 и 
стеновые панели 2, а также в коньковом стыке плиты покрытия 1 снаб-
жены на торцах упорами 4, расположенными с наружной стороны сек-
ции, и разноразмерными косынками 5 с внутренней стороны секции. 
Косынки  5  обеспечивают постоянное положение  центров  отверстий, 
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Рисунок 3.2.17 – Секция сборно-разборного здания 
(с разнозаменяемыми плитами покрытия и стеновыми панелями) 

 

фиг. 1 – секция в проектном положении: 1 – плиты покрытия; 2 – стеновые панели; 3 – 
шарниры; 4 – упоры; 5 – разноразмерные косынки;  
І–І, ІІ–ІІ – плоскости привязки шарниров; а, b, с – параметры привязки шарниров к плос-
костям, обеспечивающие разнозаменяемость панелей ограждения. 

 
которыми они снабжены, относительно плоскостей привязки І—І шар-
ниров (размеры а, b) и плоскостей привязки ІІ—ІІ, (размер с). Это дос-
тигают изменением размеров и конфигурации косынок 5 при измене-
нии  поперечного сечения и угла наклона плит покрытия 1 и/или по-
перечного сечения стеновых панелей 2. 

Элементы ограждения изготовлены с различными геометриче-
скими (пролетом, высотой, поперечным сечением и др.) и технологи-
ческими (глухими, с проемами, утепленными, «холодными», решетча-
тыми и др.) характеристиками. 

При сборке секции совмещают отверстия разноразмерных ко-
сынок 5, соединенных между собой плит покрытия 1 и стеновых па-
нелей 2, образуют шарнирные соединения 3 и укладывают собранные 
элементы в пакет. Монтаж секции осуществляют трансформацией па-
кета в проектное положение путем поворота плит покрытия 1 и стено-
вых панелей 2 относительно шарниров 3 до включения упоров 4 в ра-
боту. 

При разборке секции, уложенной в пакет, разбирают шарнирные 
соединения 3 в совмещенных отверстиях разноразмерных косынок 5, 
соединяющие между собой плиты покрытия 1 и стеновые панели 2. 
Демонтаж секции осуществляют трансформацией ее из проектного 
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положения в пакет путем поворота плит покрытий 1 и стеновых пане-
лей 2 относительно шарниров 3. При этом упоры 4 выходят из работы. 

Для возведения здания определенного объемно-планировочно-
го решения и технологического назначения из разнозаменяемых эле-
ментов ограждения подбирают плиты покрытия 1 и стеновые панели 2 
соответствующих длин и высот, а также технологического назначения. 
Производят сборку секции определенного размера и назначения, а за-
тем ее монтаж на строительной площадке. Здание возводят путем по-
следовательной установки остальных секций в проектное положение. 

Для получения здания иного объемно-планировочного решения 
и/или технологического назначения демонтируют освободившиеся 
секции, разбирают их на отдельные элементы, подбирают другие эле-
менты необходимых размеров и назначения из имеющейся номенкла-
туры разнозаменяемых элементов, собирают новые секции требуемых 
размеров и/или назначения и монтируют их в здание. 

Секция сборно-разборного здания с разнозаменяемыми плитами 
покрытия и стеновыми панелями, позволяющими без подгонки соору-
жать здания различного объемно-планировочного решения и техноло-
гического назначения, обеспечивает более широкую унификацию и ти-
пизацию в строительстве, чем известные секции со взаимозаменяемы-
ми элементами.  

 

Формула  изобретения  1 6  

 

СЕКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ЗДАНИЯ, включающая эле-
менты ограждения стен и покрытия с упорами на торцах, шарнирно 
соединенные между собой посредством косынок с отверстиями для 
крепежных деталей, отличающаяся  тем, что с целью расширения 
объемно-планировочных возможностей за счет комбинирования эле-
ментов ограждения с различными геометрическими характеристиками, 
косынки выполнены разноразмерными, а центры их отверстий распо-
ложены на постоянном расстоянии относительно плоскостей привязки 
шарниров.  

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 

 

1. Авт. св. СССР № 451826, М. Кл. Е 04 В 1/343, 1971.  
2. Патент Великобритании № 1343436,  кл. Е І А, опубл. 1974 (прототип). 
 

Даним винаходом причетне до секцій збірно-розбірних будівель 
реалізується зовнішня  р ізнозамінність  (повна  чи часткова ) 
основних елементів, тобто одні плити покриттів з півригелями і стінові 
панелі зі стійками можуть замінюватися на такі ж самі та інші (не такі 



 258

ж самі) плити і панелі, отримуючи інші будівлі за об'ємно-плануваль-
ними габаритними параметрами.  

Однак, замінювані плити і панелі мають лише різні розміри за 
довжиною, і будівлі отримують іншими тільки за об'ємно-плануваль-
ними параметрами, залишаючи власні фізико-технічні характеристики 
незмінними, тобто непридатними для будівель з іншими параметрами, 
наприклад, за повітряним середовищем приміщень («холодних», опа-
лювальних, з надлишковими тепловидаленнями) або за вимогами до 
приміщень (естетичними тощо). При цьому огороджувальні елементи, 
вироблені з певних незмінюваних будівельних матеріалів, обмежують 
їх застосовування з-за можливостей матеріально-технічної бази певно-
го регіону. Тобто пропонованим винаходом збірно-розбірні будівлі не 
достатньо адаптуються до різноманітних технологічних вимог з-за об-
межених технічних властивостей огороджувальних елементів. 

Повна чи часткова зовнішня різнозамінність елементів у секціях 
може доповнюватися внутр ішньою  різнозамінністю  додаткових 
елементів (повною  чи частковою ), з яких складаються самі плити 
покрит-тів та стінові панелі за їхніми властивостями шляхом зміни 
їхнього власного складу, наприклад, зовнішніми чи внутрішніми «хо-
лодними» облицюваннями, з різних утеплювачів, з сітками, елемента-
ми з декоративних матеріалів тощо (див. розд. 2.1 «Великопанельні 
стіни», авт. св. СССР № 796353, М. Кл. Е 04 С 2/26. Панель огражде-
ния сборно-разборных зданий и сооружений).  

Разом взаємо- і різно- замінність збірних елементів серійного за-
водського виробництва є  амбізамінністю .  

 
 
3.3  Споруди  
 
       Силоси, силосні корпуси, їх елементи  
 
 

Тема попереднього  
ознайомлення: «Інженерні  
споруди: Силоси, бункера»  
(спецкурс) 

Розглянуті нижче питання стосу-
ються силосів (відокремлених), 
силосних корпусів (в блоках) і 
елеваторів (комплексів споруд, що 

включають  силосні  корпуси,  зерносушарки, робочі будівлі, пристрої 
для вивантаження і навантаження зерна і ін.).  

На території діючих підприємств будують елеватори з повним і 
скороченим комплексом споруд. Також будують силосні корпуси, які 
прив'язані до робочих будівель елеваторів.  
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Силоси  відносяться до ємнісних інженерних споруд, висота (h) 
– яких в півтора рази перевищує величину √S, де S – площа поперечно-
го перерізу ємнісної споруди; при рівній і меншій висоті споруда 
називається бункером .  

Силоси об'єднують (блокують) в силосні корпуси, які при 
значній довжині поділяють деформаційними швами, утворюючи бло-
ки. Уніфікована об'ємно-планувальна одиниця силосного корпусу є 
секцією. Силоси можуть застосовуватися для сипких матеріалів про-
мислових підприємств,  а також для зберігання зерна та продуктів його 
переробки (круп, комбікормів, борошна, висівок, насіння соняшника, 
кукурудзи в качанах).  

Силосні корпуси блокують також зі спорудою (робочою вежею), 
де розміщується технологічне та транспортне обладнання. Сипкий 
продукт, наприклад, зерно транспортерами і норіями (підйомниками) 
піднімається з прийомних бункерів або з автомобільного чи залізнич-
ного транспорту. На верхній частині споруди зерно зважують і очи-
щають від різного роду домішок, потім сушать і по конвеєру відправ-
ляють на транспортери, які потім його скидають в силоси. На нижніх 
конвеєрах, розміщених в підсилосному поверсі, зерно вивантажують 
через спеціальні отвори, що знаходяться в днищах силосів. Деякі сило-
си обладнані пристроями з активного вентилювання і дезінфекції зер-
на. Температуру зерна вимірюють термопідвісками, встановленими на 
різних рівнях силосних банок.  

Загальний вигляд, наприклад, млинарського елеватора наведе-
ний на рисунку 3.3.1.  

Окремі силоси (силосні банки) виконують переважно квадрат-
ними зі збірних залізобетонних конструкцій, що мають розміри 3×3 м 
по осях стін, а також монолітними круглими діаметром 6–9 м або збір-
ними діаметром у 6 м заввишки у 30 м. Квадратні силоси розташову-
ють у 6, 8 і 12 рядів, а круглі – в 3, 4 і 6 рядів. Можливі інші об'ємно-
планувальні рішення розміщення силосів та їх форм (рис. 3.3.2).  

Металеві силоси загальною місткістю у 3 тис. т, що мають 18 м 
у діаметрі і 15 м заввишки, розташовують в один ряд. Силоси і силосні 
корпуси поряд зі звичайними для будівель навантаженнями і впливами 
сприймають характерні для цього типу інженерних споруд наванта-
ження і впливи. Типова для них змінність величини навантажень, що 
включають ударні і дії в різних поєднаннях, пов'язаних зі змінами 
режимів заповнення окремих силосів,  їх груп і корпуса в цілому – від 
повного спорожнення до повного заповнення продуктом. На силоси 
можливі такі додаткові дії як стирання стінок і днища силосів від абра- 
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Рисунок 3.3.1 - Загальний вигляд елеватора (млинарського) з круглими силосами 

 

фіг. 1 – поздовжній розріз:  фіг. 2 – план по підсилосному поверху: 
 

1 – робоча вежа; 2 – силосний корпус; 3 – надсилосна сполучна галерея; 4 – те саме, 
підсилосна; 5 – фундаментна плита силосного корпусу. 
 
зивності сипких матеріалів, хімічна агресивність, складні температур-
но-воложисті стани самих продуктів у взаємодії з силосами. 

Тому в проектах силосних споруд включають вказівки щодо ре-
жиму первісного і штатного експлуатаційного завантаження і розван-
таження силосів, спостереження за осіданням споруди; розробляють 
технічні рішення щодо поліпшення статичного і температурно-воло-
жистого стану та умов роботи різних частин силосних корпусів.  

Зблоковані силоси (силосні корпуси) в інженерному аспекті роз-
глядають як цілісний жорсткий блок,  що обумовлює прийняті спів-
відношення їхніх геометричних параметрів, конструкції фундаментів і 
перекриттів, вузлів сполучень силосних банок між собою і ін.  При  до- 
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Рисунок 3.3.2 - Схеми розташування і форми силосних корпусів в плані 

 

фіг. 1 – двохрядне з круглих силосів; фіг. 2 – те саме, багаторядне; фіг. 3 – те саме, ша-
хове; фіг. 4 – те саме, з квадратних силосів; фіг. 5 – те саме, з багатокутних. 

 
триманні таких умов вважається, зокрема, що в силосних банках не 
виникає значних напруг від згинаючих зусиль, що не завжди збігається 
з фактичним станом при їх експлуатації.  

На рисунку 3.3.3 наведені приклади АКТ рішень силосів і си-
лосних корпусів, що враховують особливості їх складної роботи. 

В оцінці  роботи таких споруд зауважимо, що основи і фунда-
менти силосних корпусів і окремі силосні банки у них, зазнають  знач- 

 

 
Рисунок 3.3.3 – Приклади АКТ рішень силосних корпусів, силосів і їх вузлів  

 

фіг. 1 – стикове з'єднання об'ємних блоків (А.Н. Баранов, 1980); фіг. 2 – пристрій для 
зменшення горизонтального тиску (Г.Е. Панкратов і ін., 1978); фіг. 3 – силос із силовими 
тягами між надсилосною і підсилосною плитами (М.М. Осипов, 1980); фіг. 4 – розріз І-І 
на фіг. 3; фіг. 5, 6 – план сховища (зверху) и об'ємний блок (Л.М. Семятицкий і ін., 1978) 
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ні і складні напружені стани, що спричиняються: 
• зосередженими на невеликій площі споруди значними і склад-

ними за величиною навантаженнями;  
• великими перепадами навантажень в кожній окремій ємності, 

що визначаються ступенем їх заповнення;  
• великими перепадами в співвідношеннях навантажень від 

суміжних і віддалених однієї від одної ємностей в одному силосному 
блоці і між блоками силосного корпусу;  

• динамічними (ударними, пульсуючими) діями, що утворюють-
ся при завантаженні і розвантаженні сипких матеріалів; при розванта-
женні можливе утворення з них зводів (склепінь);  

• поєднанням  перерахованих навантажень з постійними і тимча-
совими навантаженнями (від власної ваги, вітрового напору, снігового 
покриву, температури зовнішнього повітря і ін.).  

Різноманітність і характер завантаження силосних споруд (по 
величині, знаку, співвідношенням, видам і ін.) ставить проблему щодо 
забезпечення умов, які поліпшують роботу основ і фундаментів шля-
хом проведення попередніх інженерно-технічних заходів, які підго-
товляють споруди до експлуатації, а також вдосконаленням конструк-
тивних рішень основ і фундаментів, силосних банок та інших частин 
силосних споруд.  

 
СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ФУНДАМЕНТУ СПОРУДИ 

 
Пропоноване технічне рішення відноситься до зведення основ і 

фундаментів споруд, переважно ємнісного типу (з великим наванта-
женням на малу площу спирання на ґрунт).  

Відомий спосіб зведення пальового фундаменту споруди, що 
містить забивку паль в ґрунт, бетонування ростверку і подальше ущіль-
нення основи шляхом установки на ґрунт відкритих знизу коробів і 
нагнітання в них розчину, що розширюється [1].  

Недолік цього способу зведення пальового фундаменту – не-
ефективність ущільнення нижніх шарів ґрунту основи і, пов'язана з 
цим, деформованість основи під час експлуатації споруди.  

Найбільш близьким технічним рішенням до запропонованого є 
спосіб зведення споруди на пальовому фундаменті, що включає зану-
рення в ґрунт паль, установку на них порожнистих оголовків з 
розміщенням їх верху на рівні підошви ростверку, виготовлення рост-
верку і наступне зведення на ньому споруди, що приводить до осадків 
основи під ростверком, і  завершення омонолічування  порожнин  ого- 
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ловків паль з ростверком в цьому стані [2].  
Недоліком даного рішення є те, що ефект попередньої напруги 

основи з плином часу експлуатації споруди втрачається, у зв'язку з 
втратою пружних властивостей ґрунтів, а також через те, що така на-
пруга створювалася порожнистими оголовками.  

Мета винаходу – зменшення деформативності основи під час 
експлуатації споруди.  

Поставлена мета досягається способом попереднього напружен-
ня усіх шарів ґрунтів основи, включаючи увесь стиснутий масив основ 
у роботу разом зі спорудою.  

Запропоноване технічне рішення ілюструється рисунком 3.3.4, 
де на фіг. 1––4 показано послідовні етапи включення у разову роботу 
попередньо напруженого масиву ґрунтів основи зі спорудою: фіг. 1 – 
занурення анкерів і установлення ростверку; фіг. 2 – зведення наземної 
частини споруди (без корисного навантаження); фіг. 3 – установка дом-
кратів на ростверк; фіг. 4 – додатковий відбір осадків ґрунтів основи 
корисним навантаженням споруди (після чого починається експлуата-
ція споруди).  

 
Рисунок 3.3.4 – Спосіб зведення фундаменту споруди ємнісного типу  
 

фіг. 1 – занурення анкерів і установка ростверку; фіг. 2 – зведення наземної частини (без 
корисного навантаження);  фіг. 3 – установлення домкратів на ростверк; фіг. 4 – додат-
ковий відбір осадків ґрунтів корисним навантаженням споруди: 
1 – анкера; 2 – ростверк; 3 – споруда; 4 – домкрати. 

 
Спосіб зведення фундаменту полягає у наступному.  
В ґрунти основи, що знаходяться нижче глибини сезонного 
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промерзання, занурюють анкера 1, а саме, ґвинтові палі. Виготовля-
ють ростверк 2 у вигляді плитного фундаменту, забезпеченого отво-
рами для пропуску анкерів 1. Потім оголовки анкерів 1 завантажують 
баластом або зводять частину наземної споруди 3. Цим забезпечується 
попередня осадка ґрунтів основи. Після цього встановлюють домкрати 
4, кріплять їх рухливі силові частини до оголовків анкерів 1 і доклада-
ють до них додаткове зусилля. При цьому отвори в ростверку 2 про-
пускають анкера 1 на висоту, рівну осадці ґрунтів основи. У міру на-
вантажування плитного фундаменту споруди корисним навантажен-
ням (сипким матеріалом) основа дає додаткову осадку, яку відбирають 
домкратами, зберігаючи попереднє напруження всіх шарів ґрунту ос-
нови, включаючи самі нижні шари. При цьому зусилля додаткової 
(примусової) напруги анкерів 1 підтримують постійним і не меншим 
первісного зусилля, що було надане під час зведення споруди. 

Попереднє примусове напруження (обтиснення) грунту забезпе-
чує жорсткість роботи фундаменту і всієї споруди на ньому, оскільки 
маса ґрунту основи включається в спільну роботу з наземною части-
ною, забезпечуючи сприятливе співвідношення мас: внизу – велика від 
ґрунту основи, вгорі менша чи така ж – від споруди. Це сприяє проти-
дії динамічним впливам при завантаженні і вивантаженні сипучого 
матеріалу ємнісної споруди. Осадки ґрунтів основи, що відбираються 
домкратами 4, поступово загасають і стан споруди 3 на такій поперед-
ньо напруженій основі стабілізуються. Після цього домкрати зніма-
ються і оголовки анкерів, що вийшли на поверхню, бетонують в розпір 
зі спорудою 3.  

Запропоноване технічне рішення забезпечує підвищення надій-
ності основи споруди ємнісного типу.*  

    
*Заявка СССР № 3574543/33, М. Кл. Е 02 D 27/20. Способ возведения фундамен-

та сооружений / И.И. Романенко. – ВНИИГПЭ, 1983.  

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи:  
1. Авт. св. СССР № 688556, М. Кл. Е 02 D 27/00, 1979. 
2. Авт. св. СССР № 684097, М. Кл. Е 02 D 27/00, 1979 (прототип). 

 
Пропоноване технічне рішення для досягнення кінцевої мети 

вимагає значних експлуатаційних витрат і часу. Істотно ще те, що да-
ний спосіб «нечутливий» до різниці у змінюваності корисного наван-
таження в суміжних силосних банках, тобто до перепаду корисного 
навантаження в них. Це призводить до руйнування стиків між силос-
ними банками або самих банок, переважно тих, що розташовані по 
контуру плити, особливо у її рогах (згідно з епюром згинальних мо-
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ментів за теорією пружності).  
Розв'яжемо дане технічне завдання. 
 

ФУНДАМЕНТ СИЛОСНОГО КОРПУСА 
 
Изобретение относится к конструкциям фундаментов, например, 

силосных корпусов. 
Известен фундамент силосного корпуса, віполненная в виде – 

сплошной плиті [1]. 
Недостатком известного фундамента является сложная статиче-

ская работа под полезной нагрузкой, в частности, от перепадов вели-
чины полезной нагрузки в смежных банках силосного корпуса, приво-
дящая к местным разрушениям фундамента и стыков между банками, 
что компенсируется повышением его прочности, а это увеличивает его 
материалоемкость. 

Наиболее близким техническим решением к изобретению явля-
ется фундамент резервуара, выполненный в виде железобетонной пли-
ты, разделенной деформационными швами, расположенными перекре-
стно по осям симметрии плиты [2]. 

Недостатком этого фундамента является его неудовлетворитель-
ная статическая работа при многорядном расположении банок.  

Цель изобретения – снижение материалоемкости фундамента 
улучшением его статической работы. 

Поставленная цель достигается усовершенствованием конструк-
ции фундамента силосного корпуса, что иллюстрируется рисунком 
3.3.5: фиг. 1 – фундамент, план; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 и 4 
– узел на фиг. 2 (два варианта).  

Фундамент силосного корпуса выполнен в виде опорной плиты 
1 и 2, разделенной деформационными швами 3 на отдельные части 1 и 
2. Деформационные швы 3 выполнены в виде замкнутых контуров, 
подобных контуру плиты. Линии деформационных швов 3 проходят 
между рядами банок 4. Банки 4 расположены на фундаменте рядами, 
количество которых не менее трех. Деформационные швы 3 выполне-
ны в виде разреза 5 по всей толщине плит 1 и 2 или в виде шарнира 6, 
протяженного по всему контуру шва 3. 

Банки 4, расположенные по всей плите рядами, передают на-
грузку на плиты 1 и 2. При этом банки 4 могут быть загружены час-
тично или полностью, могут быть порожними или разгружаться и за-
гружаться; в последнем случае на фундамент передаются динамиче-
ские воздействия Возможны также температурные воздействия  в  над- 
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Рисунок 3.3.5 – Фундамент силосного корпуса 
 

 

фиг. 1 – фундамент, план; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 и 4 – узел на фиг. 2 (два 
варианта):  
1, 2 – отдельные части фундаментной плиты, план; 3 – деформационные швы; 4 – силос-
ные банки; 5 – разрез по шву. 
 
фундаментной части, самого фундамента или воздействия от неравно-
мерных осадок грунтов основания.  Во всех случаях плиты 1 и 2, рабо-
тающие независимо друг от друга (при разрезе) или имеющие возмож-
ность поворота (при шарнире) в рабочем шве 3, обеспечивают умень-
шение напряжения в фундаменте и надфундаментной части силосного 
корпуса. При этом стыки между банками 4, расположенными по раз-
ные стороны деформационных швов, не должны быть жесткими, а 
стыки между остальными банками могут быть жесткими. 

Изобретение улучшает условия статической работы силосного 
корпуса, что обеспечивает сохранность наружных и, особенно, угло-
вых банок (где напряжения в плите наибольшие), а также стыков меж-
ду ними (где возникают срезающие усилия) от разрушения. Возможно 
увеличение удельного давления на грунты под внутренней частью 
фундамента за счет раздельной работы разных частей фундамента и 
нагрузки по контуру снаружи (подавляющей выпор грунта от повы-
шенного давления средней части плиты). 

Узел Б Узел А 
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Формула  изобретения  1 7  

 

ФУНДАМЕНТ СИЛОСНОГО КОРПУСА, состоящего из неско-
льких рядов банок, включающий опорную плиту под банки, выпол-
ненную с деформационными швами, отличающийся  тем, что с це-
лью улучшения статической работы и снижения материалоемкости 
фундамента, деформационные швы составляют замкнутые контуры, 
подобные контуру плиты, соосные последнему, и расположенные меж-
ду банками. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Топчий Д.Н. Сельскохозяйственные здания и сооружения. – М., Стройиздат, 
1973, с. 275, рис. 22. 

2. Авт. св. СССР № 734375, М. Кл. Е 04 Н 7/02, 1977 (прототип). 

 
Нерівномірність завантаження силосних банок призводить до 

складного напруженого стану в місцях їхніх стиків між собою. Різниця 
у навантаженнях змушує посилювати стики за рахунок додаткового 
армування,  місцевого  збільшення  товщини  стінок  (див.  рис.  3.3.3, 
фіг. 1) які, однак, не завжди забезпечують позитивний результат (без 
появи тріщин) під час експлуатації силосних корпусів.  

Винахід, запропонований вище, забезпечує поліпшення роботи 
фундаменту під час експлуатації силосного корпусу, але не його назем-
ної частини. Більш того, податливість різних частин такого плитного 
фундаменту додатково ускладнить роботу стиків між силосними бан-
ками. Вказівка в опису винаходу про те, що стики між банками не 
повинні бути жорсткими, є постановкою додаткового технічного зав-
дання. 

Наступне технічне рішення розв'язує це завдання.  
 

СПОРУДА 
 

Відома споруда – витяжна вежа, яка включає центральну части-
ну, що утворює ядро жорсткості, і зовнішню частину, що охоплює 
центральну по її контуру, причому центральна і зовнішня частини з'єд-
нані між собою з можливістю взаємного ковзання по вертикалі [1].  

Недоліком такої споруди є те, що витяжна вежа, маючи постій-
ну масу, не відповідає характеру роботи силосного корпусу і не має 
відповідного такій роботі конструктивного рішення вертикальних 
стиків між частинами споруди,  що рухаються одна відносно другої.  

Мета пропонованого технічного рішення – поліпшення умов ро- 
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боти наземної частини споруди ємнісного типу, а саме – банок силос-
ного корпусу.  

Поставлена мета досягається забезпеченням вертикального ков-
зання суміжних силосних банок, об'єднаних між собою пропонованою 
конструкцією стику між банками, що ілюструється рисунком 3.3.6: фіг. 
1 – силосний корпус, план; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – 
конструкція стику суміжних банок, план.  

 
Рисунок 3.3.6 – Споруда 

(силосний корпус) 
 

фіг. 1 – силосний корпус, план; фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – конструкція стику 
суміжних банок, план: 
 

1 – центральна частина (ядро жорсткості); 2 – зовнішня частина; 3 – банка центральної 
частини; 4 – те саме, зовнішньої; 5 – жорсткі з'єднання; 6 – те саме, ковзні; 7 – 
обмежувачі; 8 – фундаментна плита 
 

Споруда (силосний корпус) включає центральну частину 1, що 
утворює ядро жорсткості, і зовнішню частину 2, яка охоплює цент-
ральну частину 1 по її контуру. Центральна частина 1 виконана суціль-
ною з окремих банок 3, а зовнішня 2 – складеною з окремих банок 4. 
Окремі банки 3 центральної частини 1 з'єднані між собою по швах 
сполучення жорсткими з'єднаннями 5, а окремі банки 4 зовнішньої 
частини 2 з'єднані між собою і з банками 3 центральної частини 1 
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ковзними по вертикалі з'єднаннями 6. Таким чином, центральна части-
на 1 і зовнішня частина 2 силосного корпусу мають можливість 
взаємного вертикального ковзання одна відносно одної. Ковзне з'єд-
нання 6 має вертикально розташовані обмежувачі 7. Банки 3, 4 вста-
новлені на фундаментній плиті 8. 

Споруда працює таким чином.  
При порожніх або повних банках 3, 4 фундаментна плита 6 буде 

деформуватися відповідно навантаженню від них і їх положенню на 
плані відносно контуру плити, тобто згідно з розрахунковою схемою 
плити на пружній основі. Жорсткі з'єднання 5 між банками 3 в 
центральній частині 1 корпусу сприймають зусилля разом, утворюючи 
ядро жорсткості, що знаходиться на середній частині фундаментної 
плити, в якій напруження є відносно однаковими по величіні, незалеж-
но від різниці у заповненні банок. 

Ковзні з'єднання 6 між банками 4 зовнішньої частини 2, а також 
між банками 3 та 4 зовнішньої частини 2 і внутрішньої частини 1 
(ядром жорсткості), що знаходяться по контуру фундаментної плити 
отримували б великі за величиною і знаку зусилля, але завдяки подат-
ливості зв'язків та їх вільної деформації (вертикального ковзання) руй-
нування зв'язків не відбудеться. Вертикальні обмежувачі 7 ковзних 
з'єднань 6 утримують банки 3 та 4, виключаючи їх горизонтальні пе-
реміщення.  

Таким чином, характер завантаження споруди відповідає харак-
теру конструктивної взаємодії його окремих елементів і структурних 
частин з напруженим станом фундаментної плити. Технічне рішення 
забезпечує поліпшення роботи споруди, що зменшує витрату на капі-
тальні ремонти під час експлуатації.*  

    
*Заявка СССР № 3565857, М. Кл. Е 04 Н 7/22. Сооружение / И.И. Романенко и 

Е.В. Башкиров. – М.: ВНИИГПЭ, 1983.   
 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
1. Солодарь М.Е. и др. Металлические конструкции вытяжных башен. – Л.: 

Стройиздат, 1975. 
 
Ковзанню зовнішньої частини корпусу відносно її центральної 

частини заважає плитний фундамент, який при цьому має отримувати 
значну різність у деформаціях основ під ними, що може руйнувати 
плиту, якщо вона виробляється суцільною. Усі силосні банки одна 
відносно від одної також зазнають зусилля для утворення взаємних 
зміщень, а особливо більші – банки зовнішньої частини (по контуру 
плитного фундаменту). Крім того, пропонована конструкція самого 
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стику банок є недосконалою, оскільки потрібні дві конфігурації з'єдну-
вальних деталей, що обумовлює виготовлення банок двох типів для 
одного стику. Пропонований далі винахід вилучає ці недоліки. 

 
СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
 
Изобретение относится к стыковым соединениям сборных ци-

линдрических элементов, преимущественно, для сблокированных си-
лосов элеваторных сооружений.  

Целью изобретения является упрощение конструкции соедине-
ния и монтажа. 

Изобретение поясняется рисунком 3.3.7: фиг. 1 – схематический 
план силосного корпуса; фиг. 2 – типы силосных банок (номенклатура 
типов: слева направо  –  угловой, крайний и средний);  фиг. 3  – стыко-
вое соединение цилиндрических элементов. 

 

 

 

 
Рисунок 3.3.7 – Стыковое соединение 

цилиндрических элементов 
 

фиг. 1 – схематический план силосного 
корпуса; фиг. 2 – типы силосных банок 
(номенклатура типов: слева направо – 
угловой, крайний и средний); фиг. 3 – 
стыковое соединение цилиндрических 
элементов: 

 

1 – цилиндрический элемент (силосная банка); 2 – утолщение; 3 – прижимной упор; 4 – 
уплотнитель; 5 – закладная деталь 
 

Стыковое соединение цилиндрических элементов 1 включает 
утолщения 2 на каждом из стыкуемых элементов 1 и снабжено при-
жимными упорами 3, размещенными между каждым цилиндрическим 
элементом 1 и утолщением 2. Последние выполнены с трапециевидны-
ми выступами и соответствующими им по конфигурации пазами, при-
чем выступы установлены в пазах с образованием полости между ос-
нованиями трапеций, заполненной уплотнителем 4, и с зазором по бо-
ковым поверхностям трапеций. 
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При монтаже силосного корпуса цилиндрические элементы 1 
устанавливают по модульным координационным осям, совпадающим с 
осями четвертей элементов, и в местах их соединений между утолще-
ниями 2 прижимают друг к другу; в таком состоянии приваривают 
прижимные упоры 3 к закладным деталям.  

За счет упругости уплотнителя 4, предварительно уложенного 
между внутренними соприкасающимися поверхностями трапецеида-
льных выступов и пазов в сопрягаемых цилиндрических элементах 1, в 
связи со сложной конфигурацией деталей их сопряжения, а также бла-
годаря прижимным упорам 3 обеспечивается герметичность межси-
лосных пространств – «звездочек». В то же время трапецеидальная 
конфигурация выступов и пазов (зеркально симметричная) цилиндри-
ческих элементов 1 обеспечивает возможность их вертикального вза-
имного скольжения при деформации каждого цилиндрического эле-
мента (силосной банки) 1 в отдельности в любом месте его нахожде-
ния в силосном корпусе,  а их зеркальная симметричность обеспечива-
ет однотипность элементов. 

Изобретение упрощает конструкцию силосных банок и их мон-
таж в силосном корпусе, а также уменьшает номенклатуру типов си-
лосных банок. 

 

Формула  изобретения  1 8  

 

СТЫКОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕН-
ТОВ, включающее утолщения на каждом из стыкуемых элементов, 
отличающееся  тем, что с целью упрощения конструкции и монта-
жа, соединение снабжено прижимными упорами, размещенными меж-
ду каждым цилиндрическим элементом и его утолщением, а утолще-
ния выполнены с трапециевидными выступами и соответствующими 
им по конфигурации пазами с образованием полости между основа-
ниями трапеций, заполненной уплотнителем, и с зазором по боковым 
поверхностям трапеций. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 863824, М. Кл. Е 04 Н 7/28, 1979. 
2. Авт. св. СССР № 241643, М. Кл. Е 04 Н 7/28, 1968 (прототип). 
 

 

Відомо, що величина горизонтального тиску сипкого матеріалу 
зростає зі збільшенням глибини силосу, але не прямо пропорційно, а зі 
зменшенням інтенсивності у зв'язку зі зростанням впливу сили тертя 
сипкого матеріалу об стінку силосу. На рівні днища силосу тиск, таким 
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чином, буде більшим, ніж на рівні перекриття.  
Дана обставина визначає особливість проектування силосних 

банок, наприклад, у тім, що на рівнях з великим тиском збільшують 
відсоток армування та/або збільшують клас бетону. Тобто для збірних 
силосів необхідно збільшувати кількість типорозмірів банок за їх не-
сучою здатністю. В сталевих силосах треба змінювати клас сталі та 
/або товщину стінок. У будь-якому випадку технологія виготовлення 
силосів ускладнюється.  

До того ж, зібраний урожай буває необхідним покласти у зер-
носховище як можна швидше для подальшого його тимчасового (чи 
постійного) зберігання. Тобто є потреба у тимчасових силосних спо-
рудах як більш простих і дешевих та таких, що забезпечують швидке 
будівництво. Така потреба є і у багатьох інших випадках для тимчасо-
вого чи постійного зберігання та відпуску різноманітних сипких ма-
теріалів (кукурудзи, соняшнику тощо). 

Запропонуємо винахід, який відповідатиме таким умовам. 
 

ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ 
 
Изобретение относится к строительству сооружений для хране-

ния сыпучих материалов, и может использоваться для возведения не-
стационарных (временных) зернохранилищ. 

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому 
изобретению является хранилище для сыпучего материала, включаю-
щее поддерживающую конструкцию и силосные ячейки с эластичны-
ми стенками [1]. 

Недостатком известного хранилища является малый полезный 
объем и необходимость увеличения прочности стенок силосных ячеек 
при увеличении полезного объема. 

Целью изобретения является увеличение полезного объема хра-
нилища без повышения прочности стенок силосных ячеек. 

Указанная цель достигается конструкцией хранилища для сыпу-
чих материалов, изображенной на рисунке 3.3.8:  фиг. 1 – разрез І-І на 
фиг. 3; фиг. 2 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 3; фиг. 3 – план одной ячейки хра-
нилища; фиг. 4 – хранилище в блоке ячеек. 

Хранилище для сыпучего материала состоит из поддерживаю-
щей конструкции 1, основных силосных ячеек 2 и дополнительной на-
ружной емкости 3. Силосные ячейки 2 выполнены с эластичными 
стенками и имеют несколько жестких обечаек 4, расположенных рав-
номерно по их высоте.  Размеры поперечного сечения наружной  емко- 
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Рисунок 3.3.8 – Хранилище для сыпучих материалов 

 

фиг. 1 – разрез І-І на фиг. 3; фиг. 2 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 3; фиг. 3 – план одной ячейки; 
фиг. 4 – хранилище в блоке ячеек: 
 

1 – поддерживающая конструкция; 2 – основные силосные ячейки; 3 – дополнительные 
наружные емкости; 4 – обечайки; 5 – сыпучий материал; 6 – выпускные отверстия 
 
сти 3 больше размеров поперечного сечения силосных ячеек 2. Силос-
ные ячейки и наружная емкость 3 заполнены одинаковым или разным 
сыпучим материалом 5. При этом емкость 3 заполнена материалом 5 
при заполнении ячеек 2 доверху. Силосные ячейки 2 и емкость 3 име-
ют выпускные отверстия 6 в своих днищах для выгрузки материала 5. 
В каждой емкости 3 размещена одна или несколько ячеек 2. Емкость 3 
выполнена с эластичными или жесткими стенками. 

Хранилище работает следующим образом. 
В основные силосные ячейки 2 засыпан сыпучий материал 3 до уровня 
верха стенок дополнительной наружной емкости 3. Перед заполнением 
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ячеек 2 доверху, должна быть доверху заполнена емкость 3. После это-
го могут быть заполнены доверху материалом 5 ячейки 2. Эластичные 
стенки ячеек 2, заполненных частично, выдерживают нагрузку от ма-
териала 5 за счет собственной прочности. Давление от материала 5, 
находящегося в емкости 3, уравновешивает давление от материала 5, 
находящегося в нижней части ячеек 2. Дополнительное давление от 
материала  5, находящегося  в  верхней части ячеек  2, воспринимает-
ся, в связи с этим, их эластичными стенками без перегрузки. Стенки 
емкости 3 воспринимают только давление от материала 5, находяще-
гося вне объема ячеек 2. Объем верхней части ячеек 2 должен быть 
примерно равен объему нижней части этих же ячеек, а объем емкости 
3 снаружи ячеек 2 должен быть равен объему нижней части ячеек. При 
этом условии обеспечиваются одинаковые максимальные нагрузки на 
нижнюю и верхнюю части ячеек 2 и на емкости 3. 

При выгрузке ячеек 2 и емкостей 3 также необходимо, чтобы да-
вление в ячейке не превышало уравновешивающего давления в емко-
сти 3, т. е. сначала выгружают верхние части ячеек 2, а затем емкости 
3 или нижние части ячеек 2. 

Хранилище обеспечивает увеличение полезного объема силос-
ного корпуса без увеличения прочности стенок силосных ячеек. 

 

Формула  изобретения  1 9  

 

ХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, включающее 
поддерживающую конструкцию и силосные ячейки с эластичными 
стенками, отличающееся  тем, что с целью увеличения его полезно-
го объема без повышения прочности стенок силосных ячеек, хранили-
ще снабжено дополнительной наружной емкостью, причем силосные 
ячейки нижней частью размещены в дополнительной емкости.  

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 

1. Авт. св. СССР № 446611, М. Кл. Е 04 Н 7/00, 1974 (прототип). 
 
Запропоноване сховище для сипкого матеріалу може використо-

вуватися як інвентарне (збірно-розбірне). Суть винаходу дозволяє ви-
користовувати його також і для стаціонарних силосних корпусів з ви-
готовленням силосних осередків (банок) діаметром, наприклад, 3 м і 
додаткових ємностей (банок більшого діаметра) діаметром 6 м із залі-
зобетонних конструкцій.  

Однак даний винахід має недолік – завантаження і вивантаження 
основних осередків і додаткових ємностей має проводитися в певній 
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послідовності, що ускладнює експлуатацію. Це спричинене тим, що 
міцність верхньої частини стінок основних осередків дорівнює міцно-
сті нижніх стінок того ж основного осередку, і без компенсуючого ти-
ску сипким матеріалом додаткової зовнішньої ємності не розрахований 
витримувати навантаження усього основного осередку з усієї його ви-
соти. 

Додатковим технічним рішенням, запропонованим нижче, цей 
недолік вилучається.  
 

СХОВИЩЕ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 
 

Найбільш близьким до технічного рішення, що пропонується є 
рішення за  авт. св. СРСР № 998710 «Хранилище для сыпучих мате-
риалов». Пропоноване технічне рішення є додатковим до нього.  

Мета технічного рішення, що пропонується – спрощення 
експлуатації сховища і підвищення її безпеки.  

Поставлена мета досягається додатковим пристроєм, показаним 
на рисунке 3.3.9: фіг. 1 – розріз І-І сховища (див. рис. 3.3.8, фіг. 1).  

 

 

Рисунок 3.3.9 – Сховище 
сипких матеріалів 

 
 

фіг. 1 – розріз І-І сховища на фіг. 1 
Рисунок 3.4.8;  
1––6 – див. рисунок 3.4.8; 7 –
перепускні отвори; 8 – перекриття. 
 

        Силосні осередки 2 за-
безпечені перепускними от-
ворами 7 для пересипання 
сипкого матеріалу 5, а до-
даткові зовнішні ємності 3 –
перекриттями 8, причому пе-
репускні отвори 7 осередків 2 
розміщені по їх периметру 
нижче рівня перекриттів 8. 
        Сховище сипких матеріа- 

лів працює таким чином.  
Усі основні силосні комірки 2 або частина з них заповнюються 

матеріалом 5. Коли рівень матеріалу 5 досягає перепускних отворів 7, 
то матеріал 5 заповнюватиме додаткову зовнішню ємність 3, і рівень 
матеріалу 5 в основних силосних осередках 2 не підвищуватиметься до 
тих пір, поки не заповняться додаткові зовнішні ємності 3 до пере-
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криттів 8. Далі сипкий матеріал 5 буде заповнюватися в основні 
силосні комірки 2 до їх верху. При будь-яких умовах заповнення схо-
вища виключається заповнення основних силосних осередків 2 вище 
заданого рівня.  

Під час розвантаження сховища через випускні отвори 6 основ-
них силосних осередків 2 або додаткових зовнішніх ємностей 3, мате-
ріал 5 заповнюватиме порожнечі, що утворюються, або через перепу-
скні отвори 7 в осередках 2 або до рівня перекриттів 8 у ємностях 3, 
виключаючи збільшення тиску на їхні стінки більше розрахункового 
тиску.  

Додаткове технічне рішення спрощує експлуатацію сховища 
сипких матеріалів і забезпечує її безпеку.*  

    
 

 

*Заявка СССР № 3748791/33, М. Кл. Е 04Р 7/22. Хранилище для сыпучих мате-
риалов / И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1981.  

 

Джерело інформації, прийняте до уваги під час експертизи: 
1. Авт. св. СССР № 998710, М. Кл. Е 04 Н 7/22, 1984. 

 
Розглянуті винаходи відносяться до силосних споруд, зокрема, 

до елеваторів, які призначені для зберігання сипких матеріалів, в тому 
числі, для зерна. Наведені архітектурно-будівельні конструкції силос-
них споруд, однак, не враховують особливостей зберігання власне зер-
на стосовно до будівельно-кліматичних районів з від'ємними темпера-
турами зовнішнього  повітря, тобто взимку.  

Технологія зберігання зерна передбачає певні заходи, які ви-
ключають його злежуваність і перегрів від виділення власного тепла, 
що спричиняє зниження його якості та псування. Для цього в елевато-
рах застосовують лише спеціально передбачене технологічне облад-
нання та споруди, що виконують багаторазові завантаження і виванта-
ження силосних банок (пересипання) для аерації зерна і інші операції 
(висушування, очищення тощо).  

Однак такі операції недостатні для зимових умов, коли зерно 
біля зовнішніх стінок силосних банок може замерзнути. Силосні банки 
розраховують як інженерні конструкції, при цьому не передбачається 
їх теплоізоляція. Остання, однак, буде шкідлива в літній період, 
оскільки сприятиме «горінню» зерна від інсоляції.  

Таким чином, мається суперечлива проблема, яка вирішувалася, 
але недостатньо ефективно технологічними заходами і не розв'язува-
лася в конструктивному відношенні. Нижче приведено винахід, спря-
мований на розв'язання данного протиріччя. 
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СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ 
В СИЛОСНОМ КОРПУСЕ 

 
Изобретение относится к строительству и эксплуатации зерно-

вых элеваторов и предназначено для предохранения зерновых продук-
тов от промерзания в силосном корпусе в зимний период.  

Аналог [1] в описании опущен экспертизой. Прототипом изо-
бретения является устройство силоса, снабженное системой вертикаль-
ных трубопроводов для активной вентиляции (аэрации) сыпучего ма-
териала, предназначенной для предупреждения его от слёживания и 
сводообразования, а также для других целей; при этом трубопроводы 
размещены по центральной оси силоса [2].  

Недостаток данного устройства – при активной аэрации зерна по 
центральной оси, где оно перегревается больше всего, на периферии 
банки зерно будет промерзать еще больше, поскольку тепло, отобран-
ное аэрацией по вертикальной оси, удаляется в атмосферу.  

Цель изобретения – сохранение зерновых продуктов от промер-
зания возле наружных поверхностей стен силосного корпуса.  

Поставленная цель достигается утилизацией отобранного из-
лишка тепла в перегретом месте путем направления его в те места, где 
зерно может промерзнуть, как это видно на рисунке 3.3.10:  фиг. 1 – 
вертикальный разрез силосного корпуса; фиг. 2 – характер темпера 
турных полей в силосных банках, заполненных зерном.  

Силосный корпус включает наружные 1 и внутренние 2 силос-
ные банки, вытяжные вентиляционные трубы 3, размещенные по цен-
тральной оси силосных банок, вытяжные каналы 4, выполненные в 
стенках наружных силосных банок 1,  граничащих с внутренними 
стенками силосных банок 2, а также в стенках внутренних силосных 
банок 2, соединенные с вытяжным коробом (боровом) 5, распо ложен-
ным в верхней части корпуса по периметру. В стенках наружных ба-
нок 1, граничащих с атмосферой, выполнены обогревающие каналы 6.  
В нижней части силосного корпуса по его периметру расположен при-
точный короб 7. Вытяжные трубы 3 и вытяжные каналы 4 в верхней 
части соединены со всасывающими вентиляторами 8. В нижней части 
силосного корпуса расположен патрубок 9 для забора атмосферного 
воздуха с перекидным клапаном 10. В верхней части силосного корпу-
са расположен циклон 11 для выброса отработанного воздуха в атмо-
сферу и перекидной клапан 12, установленный перед циклоном 11. 

Устройство для осуществления способа хранения зерновых про-
дуктов в силосном корпусе работает следующим образом. 
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Рисунок 3.3.10 – Силосный  
корпус для хранения 
зерновых продуктов 

 

фиг. 1 – продольный  разрез; фиг. 2 – 
температурные поля в силосных бан-
ках, заполненных зерном:  
 

1 – наружные силосные  банки; 2 – то 
же, внутренние; 3 – вытяжные венти-
ляционные трубы; 4 – вытяжные 
каналы; 5 – вытяжной вентиляцион-
ный короб (боров); 6 – обогревающие 
каналы; 7 – нагнетательный короб;     
8 – всасывающие вентиляторы; 9 – 
патрубок для забора атмосферного 
воздуха; 10 – перекидной  клапан  
патрубка; 11 – циклон; 12 – перекид-
ной клапан перед циклоном 
 
         В силосном корпусе, за-
груженном зерновыми про-
дуктами, отбирают внутри 
массива зерновых продуктов 
избыточное тепло путем аэра-
ции, которое производят 
вдоль вертикальных осей мас-
сивов зерновых продуктов. 
Теплый воздух отбирают вса-
сывающими вентиляторами 8 
посредством вытяжных труб 3 
и вытяжных каналов 4 и через 
боров 5 принудительно на-
правляют его вдоль стен на-
ружных силосных банок 1 по 
обогревающим каналам 6.  

Аэрацией зернового массива отбирается избыточное тепло, пре-
дохраняя его от самовозгорания, а теплый воздух, проходя вдоль стен 
банок 1, обогревают их, предохраняя от промерзания.  

 
Формула  изобретения  20 

 

СПОСОБ ХРАНЕНИЯ ЗЕРНОВЫХ ПРОДУКТОВ В СИЛОС-
НОМ КОРПУСЕ, включающий отбор избыточного тепла из зерновых 
продуктов путем их аэрации, отличающийся  тем, что с целью пре-
дохранения зерновых продуктов от промерзания у наружных стен си-
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лосного корпуса в зимнее время, аэрацию проводят вдоль вертикаль-
ной оси силоса, а избыточное тепло принудительно направляют вдоль 
наружной поверхности силоса.  

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 501710, М. Кл. А 01 F 25/08, 1973. 
2. Авт. св. СССР № 726287, М. Кл. Е 04 Н 7/22, 1978 (прототип). 
 
 
Огородження прорізів  
(у будівлях шахтної поверхні) 
 
 
Тема попереднього ознайомлення: 
Інші конструкції: Технологічні  
прорізи тощо. 

 

У проектуванні виробничих 
будівель, зокрема, гірничодобув-
ної галузі доводиться вирішувати 
завдання  щодо  забезпечення  за- 

хисту приміщень і технологічного обладнання у тимчасових (наперіод 
будівництва) та у постійних (під час експлуатації) будівлях про-
хідницьких лебідок, підйомних машин та інших споруд (зокрема, у 
копрах), які мають завжди відкриті прорізи для забезпечення роботи 
канатів підйомного обладнання. У вирішенні цього завдання важливо 
також забезпечення сприятливих умов праці робочих шляхом захисту 
їх від несприятливих впливів зовнішнього середовища – від'ємних 
температур зовнішнього повітря в зимовий період, холодного вітру, 
похилого дощу (з вітром) в будь-яку пору року, сонячної радіації, 
шкідливого пилу і газів тощо.  

У даному розділі вирішуються завдання щодо пристроїв у 
технологічних прорізах, які забезпечують їх постійне закриття при 
рухомих канатах, що проходять в площині стін через отвори у них в 
тимчасових і капітальних будівлях і спорудах. Канати переміщаються 
у певному діапазоні розмірів отворів вгору–вниз, а також ліворуч–
праворуч, що обумовлено змотуванням–намотуванням тросів на бара-
бани великого діаметру, зокрема, прохідницьких лебідок і підйомних 
машин (рис. 3.3.11). 

Вважаючи на рисунок 3.4.11, можна відзначити, що у горизон-
тальному напрямку канат має вільно переміщатися згідно з положен-
ням механізмів у будівлі в плані, зорієнтованих на копер, а у верти-
кальному напрямку – відповідно положенню машин і механізмів у 
будівлі в розрізі та відстані копра до осей барабанів і їх висоти від 
підлоги. При цьому ширина прорізу має відповідати ширині барабану, 
а по висоті – висоті його реборди. Розміри прорізів можуть бути різни- 
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Рисунок 3.3.11 – Схема розташування канатів прохідницьких лебідок 
на шахтній поверхні 

 

фіг. 1 – поперечний розріз будівлі (з боку копра); фіг. 2 – передня до копра стіна будівлі, 
вид з середини: 
 

1 – машина, механізм; 2 – стіна будівлі; 3 – канат; 4 – технологічні отвори; 5 – копер. 
 

ми також залежно від вантажопідйомності машин і механізмів, глиби-
ни шахт і ін. 

В умовах середньої смуги та, особливо, у північних районах 
узимку для забезпечення нормальної роботи операторів машин і ме-
ханізмів проріз для пропуску канату має бути закритий при будь-якому 
положенні каната у барабані.  

Яким пристроєм це можна зробити? На практиці в умовах 
суворої зими усю площину порорізу затуляють підручними засобами 
(відпрацьованим теплим спецодягом, шматками фанери і т. ін.). 

 
ЗАЩИТНАЯ ШТОРА 

 
Изобретение относится к конструкции защитной шторы, исполь-

зуемой для ограждения проемов в стенах, в плоскости которых пере-
мещаются канаты подъемных машин и механизмов. 

Известна штора, включающая полотнище, закрепленное одним 
из своих концов на ведомом барабане, установленном на проеме, гиб-
кие тяги, соединяющие ведомый и ведущие барабаны и запасованные 
на них, а также прижимной ролик, обеспечивающий плотное прилега-
ние полотнища к проему [1]. 

Недостатком известной шторы является то, что она не позволяет 
обеспечить закрывание проема в случае размещения каната подъемной 
машины или механизма, перемещающегося в плоскости проема в сте-
не здания, сооружения. 
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Наиболее близким к изобретению по технической сущности и 
достигаемому результату является защитная штора, включающая пря-
моугольную раму из перемычек и стоек, закрепленную к проему, бара-
баны, установленные на раме, полотнища, закрепленные одним из сво-
их концов к барабанам, гибкие тяги перемещения, запасованные на ба-
рабанах [2]. 

Известное решение не обеспечивает теплозащиту помещений с 
канатными машинами или механизмами в холодный период года. 

Целью данного изобретения является обеспечение теплоизоля-
ционных свойств. 

Указанная цель достигается конструкцией защитной шторы, по-
казанной на рисунке 3.3.12: фиг. 1, 2 и 3 – защитная штора в трех про-
ек-циях; фиг. 4 – узел крепления барабана и валика к раме; фиг. 5 – 
разъемное соединение стоек; фиг. 6 – разрез І-І по фиг. 5. 

Защитная штора включает прямоугольную раму 1, выполненную 
из  перемычек 2 и стоек 3 и закрепленную к проему 4, барабаны 5, ус-
тановленные на раме, полотнища 6, закрепленные одним из своих кон-
цов 7 к барабанам, гибкие тяги 8 перемещения, запасованные на бара-
банах, и канат 9 подъемного механизма, проходящий через полотнища. 

Защитная штора снабжена прижимными валиками 10, установ-
ленными на раме, и канатоотбойными брусьями 11, связанными со 
свободными концами полотнищ и соединенными между собой, обра-
зуя щель 12, снабженную эластичной прокладкой 13 с разъемным 
кольцом 14, в котором размещен канат подъемного механизма. Бара-
баны 5 и прижимные валики 10 выполнены телескопическими, а рама 
1 и канатоотбойные брусья 11 изготовлены составными, при этом по-
лотнища 6 выполнены двухрядными из тепло-, гидроизоляционного 
материала. 

Защитная штора работает следующим образом. 
Канат 9 подъемного механизма при горизонтальном перемеще-

нии в плоскости проема 4 проскальзывает и давит на канатоотбойные 
брусья 11, перемещая полотнища 6. Одно полотнище 6 при этом нама-
тывается на свой барабан 5, а другое сматывается со своего барабана 5 
благодаря синхронному вращению их, обеспечиваемому тягой пере-
мещения 8. Прижимные валики 10, фрикционно взаимодействуя с по-
лотнищами 6, вращаются, обеспечивая плотное прилегание полотнищ 
к стене прижимными устройствами 15. При вертикальном перемеще-
нии в плоскости проема 1 канат 9 движется свободно в щели 12 между 
канатоотбойными брусьями 11, перемещая разъемное кольцо 14. 

При использовании защитной шторы в здании с проемом другой 
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Рисунок 3.3.12 – Защитная штора  

 

фиг. 1, 2,  3 – защитная штора в трех проекциях; фиг. 4 – разъемное соединение перемы-
чек; фиг. 5 – то же, стоек; фиг. 6 – разрез І-І по фиг. 4 и 5; фиг. 7 – узел А (крепление 
барабана и валика к раме); фиг. 8 – то же, вид сверху:  
 

1 – прямоугольная рама; 2 – перемычки; 3 – стойки; 4 – проем; 5 – барабаны; 6 – тепло-
изоляционные полотнища; 7 – концы, закрепленные к барабанам; 8 – гибкие тяги;  9 – 
канат;  10 – прижимные валики;  11 – канатоотбойные брусья;  12 – щель; 13 – эластич-
ная прокладка; 14 – разъемное кольцо; 15 – прижимное устройство. 
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ширины изменяют длину тяги перемещения 8, а также длину перемы-
чек 2 рамы 1. При изменении высоты поема изменяют высоту бараба-
нов 5, прижимных валиков 10, канатоотбойных брусьев 11, полотнищ 
6, эластичной прокладки 13 и стоек 3 рамы 1. 

Защитная штора позволяет избежать значительных теплопотерь 
в отапливаемых зданиях с подъемными машинами и механизмами, 
обеспечить более комфортные условия работы обслуживающего пер-
сонала, а также улучшить условия эксплуатации подъемных машин и 
механизмов разных типов. Разъемные элементы рамы 1 уменьшают 
количество типоразмеров защитной шторы, необходимых для машин и 
механизмов с другими техническими характеристиками.  

 
Формула  изобретения  2 1  

 

ЗАЩИТНАЯ ШТОРА, включающая прямоугольную раму, вы-
полненную из перемычек и стоек и закрепленную к проему, барабаны, 
установленные на раме, полотнища, закрепленные одними из своих 
концов к барабанам, гибкие тяги перемещения, запасованные на бара-
банах, и канат подъемного механизма, проходящий через полотнища, 
отличающаяся  тем, что с целью повышения теплоизоляционных 
свойств, она снабжена прижимными валиками, установленными на 
раме, и канатоотбойными брусьями, связанными со свободными кон-
цами полотнищ и соединенными между собой, образующими щель, 
снабженную эластичной прокладкой с разъемным кольцом, в котором 
размещен канат подъемного механизма. 

2. Защитная штора по п. 1, отличающаяся  тем, что прямо-
угольные валики и барабаны выполнены телескопическими, а канато-
отбойные брусья и рама изготовлены составными. 

3. Защитная штора по п. 1, отличающаяся  тем, что полотни-
ща выполнены двухрядными из теплогидроизоляционного материала.  

    
Источники информации, принятые во внимание: 
 
 

1. Заявка СССР № 2559837/29-33, М. Кл. Е 06 В 9/00, 1977. 
2. Авт. св. СССР № 575401, М. Кл. Е 04 В 1/74, опуб. 1975 (прототип). 

 
ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМА 

 

Изобретение относится к конструкциям ограждения технологи-
ческих проемов зданий и сооружений, в плоскости стен которых про-
ходят канаты машин и механизмов. 

Известна защитная штора, включающая прямоугольную раму, 
выполненную из перемычек и стоек и закрепленную  к  проему  стены, 
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барабаны, установленные на раме, полотнища, закрепленные одним из 
своих концов к барабанам, гибкие тяги перемещения, запасованные на 
барабанах [1]. 

Однако данное устройство не обеспечивает закрывание проема 
в случае размещения в нем каната машины или механизма. 

Наиболее близким к изобретению по технической сущности и 
достигаемому результату является защитная штора, включающая пря-
моугольную раму с раздвижными стойками и перемычками,  состав-
ные полотнища из теплоизоляционного материала и канат, проходя-
щий через полотнища (см. предыдущее изобретение) [2]. 

Недостатком устройства по прототипу является сложность его 
конструкции. 

Цель изобретения – упрощение конструкции ограждения про-
ема в стене здания. 

Указанная цель достигается устройством ограждения проема, 
показанным на рисунке 3.3.13: фиг. 1 – ограждение, продольный раз-
рез; фиг. 2 – вид А на фиг. 1; фиг. 3 – разрез І-І на фиг 1;  фиг. 4 – узел 
Б на фиг. 1; на фиг. 5 – вид В на фиг. 4. 

Ограждение проема включает прямоугольную раму 1, закреп-
ленную по контуру проема 2 в стене 3 здания, сооружения, гофриро-
ванное полотнище 4 коробчатой формы в виде усеченной пирамиды, 
нижнее основание которой прикреплено к раме 1, щиток 5 с отверсти-
ем для пропуска каната 6 подъемной машины, механизма, закреплен-
ный к верхнему основанию полотнищ 4, телескопический кронштейн 
7, снабженный зажимом 8 посередине и шаровыми шарнирами 9 и 10 
на концах, один из которых закреплен к раме 1, а другой – к щитку 5 с 
помощью косынок 11, 12, и обечайку 13, закрепленную по контуру от-
верстия щитка 5. Рама 1 имеет составные стойки 14 и составные пере-
мычки 15. Гофрированные полотнища 4 выполнены двухрядными со-
ставными из теплогидроизоляционного материала. Щиток 5 снаружи 
облицован таким же материалом и выполнен разъемным. Обечайка вы-
полнена разрезной. 

Ограждение проема работает следующим образом.  
Канат 6, перемещаясь в свету проема 2 стены 3 здания, сооруже-

ния, проходит через обечайку 13 в отверстии щитка 5. Канат 6 при пе-
ремещении по вертикали и в стороны давит через обечайку 13 на щи-
ток 5,  который водит телескопический кронштейн 7 соответственно 
своему положению. Положение кронштейна 7 изменяется за счет ша-
ровых шарниров 9 и 10, в которых он поворачивается. Гофрированные 
полотнища 4 позволяют боковым сторонам коробчатой формы  сжима- 
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Рисунок 3.3.13 – Ограждение проема 
 

фиг. 1 – ограждение проема, продольный разрез; фиг. 2 – вид А на фиг. 1; фиг. 3 – разрез 
І-І по фиг 1; фиг. 4 – узел Б на фиг. 1; фиг. 5 – вид В на фиг. 4: 
 

1 – прямоугольная рама; 2 – контур проема; 3 – стена; 4 – гофрированное полотнище; 5 – 
щиток; 6 – канат; 7 – телескопический кронштейн; 8 – зажим; 9, 10 – шаровые шарниры; 
11, 12 – косынки; 13 – обечайка; 14 – составные стойки; 15 – составные перемычки. 

 
ться и растягиваться соответственно положению кронштейна 7. То 
есть при любом положении каната 6 ограждение обеспечивает проем 
закрытым, что предотвращает теплопотери здания, сооружения. Огра-
ждение выполнено снаружи стены 3, поэтому должно находиться на-
ходится под защитой карниза здания или навеса. 

При проеме 2 иных размеров изменяют высоту стоек 14 и длину 
перемычек 15, длину телескопического кронштейна 7, а также ширину 
и длину нижнего основания гофрированных полотнищ. 4. 

Ограждение упрощает конструкцию защиты проема в стене, 
уменьшает расход материалов и трудоемкость при изготовлении. 
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Формула  изобретения  2 2  

 

ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМА, включающее прямоугольную раму с 
разъемными стойками и перемычками, составные полотнища из тепло-
гидроизоляционного материала и канат, проходящий через полотни-
ща, отличающийся  тем, что с целью упрощения конструкции, оно 
снабжено телескопическим кронштейном, подвижно закрепленным к 
свободному концу кронштейна.  

2. Ограждение проема по п. 1, отличающееся  тем, что полот-
нища выполнены коробчатой формы в виде усеченной пирамиды, ниж-
нее основание которого закреплено к раме, а верхнее – к щитку, при 
этом боковые поверхности пирамиды выполнены гофрированными. 

3. Ограждение проема по п. 1, отличающееся  тем, что отвер-
стие щитка снабжено обечайкой, в которой размещен канат, при этом 
щиток выполнен разъемным, а обечайка – разрезной.  

   
Источники информации, принятые во внимание: 
 

1. Авт. св. СССР № 575401, М. Кл. Е 04 В 1/74, 1975. 
2  Авт. св. СССР № 787608, М. Кл. Е 06 В 9/00, 1978 (прототип). 

 
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМА В СТЕНЕ 

 
Изобретение относится к конструкциям ограждения проема зда-

ния, сооружения в плоскости стен, которых перемещаются канаты ма-
шин, механизмов.  

Целью изобретения является упрощение конструкции и повыше-
ние надежности уплотнения за счет прижима уплотнительного элемен-
та канатом при эксплуатации.  

(Описание и критика аналога и прототипа опущена – рассмот-
рены выше). 

На рисунке 3.3.14 изображено защитное ограждение проема в 
стене: фиг. 1 – ограждение проема прямоугольной формы, вид спереди; 
фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 1; фиг. 4 – узел 
А на фиг. 3. 

Защитное ограждение проема в стене 1 включает одноячейко-
вую решетку из стержней 2 и составной щиток 3 с отверстием 4 в цен-
тре его для пропуска каната 5 машины, механизма. Стержни решетки 2 
в ячейке образуют обрамление проема 6 и закреплены на расстоянии 
от него к стене 1 с зазором 7 между стеной и стержнями 2 решетки. В 
зазоре 7 свободно размещен щиток 3. При этом щиток 3 выполнен с 
размерами сторон,  вдвое  превышающими  соответствующие  стороны  
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Рисунок 3.3.14 – Защитное ограждение проема в стене 

 

фиг. 1 – ограждение проема, вид спереди; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 3 – разрез ІІ-ІІ 
на фиг. 1; фиг. 4 – узел А на фиг. 3: 
  

1 – стена; 2 – стержни; 3 – щиток; 4 – отверстие; 5 – канат; 6 – обрамление проема; 7 – 
зазор; 8 – местные утолщения; 9 – прижимы; 10 – уплотнитель; 11 – обечайка. 

 
проема 6. Щиток 3 со стороны стены 1 имеет не менее чем у каждого 
угла местные утолщения 8, например, полусферические кнопки. Стер-
жни 2 решетки не менее чем в четырех углах ячейки снабжены пружи-
нящими плоскими скобами. Щиток 3 по периметру имеет уплотнитель 
10, например, в виде щетки. Щиток 3 для пропуска каната 5 – состав-
ной из двух половинок, при этом отверстие 4 обрамлено разборной 
обечайкой 11. 

Защитное ограждение работает следующим образом. 
При движении каната 5 машины, механизма, пропущенного че-

рез обечайку 11 в отверстие 4 щитка 3, собственный вес щитка 3 со-
здает трение между обечайкой 11 и канатом 5, благодаря чему щиток 3 
увлекается канатом 5 при его движении вдоль собственной оси. Этому 
препятствуют стержни 2 одноячейковой решетки, закрепленные на 
расстоянии от проема 6 к стене. Упираясь в стержни 2, щиток 3 остает- 
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ся в плоскости зазора 7.  
При перемещении каната 5 влево–вправо, а также вверх–вниз, 

щиток 3, увлекаемый проскальзывающим через обечайку 11 канатом 
5,перемещается в тех же направлениях в зазоре 7 между стержнями 2 и 
стеной 1. При этом стержни 2 также препятствуют увлечению щитка 3 
за канатом 5 вдоль его оси. Для герметизации зазора 7 служит уплот-
нитель 10, для уменьшения сопротивления перемещению щитка 3 в 
зазоре 7 от трения его поверхности о поверхности стержней 2 – мест-
ные утолщения 8, а для плотного прижатия щитка к стене 1 – прижимы 
9. В крайних положениях щитка 3 отверстие 4 описывает контур про-
ема 6 в стене 1 и, следовательно, контур ячейки решетки из стержней 2. 
Поэтому размеры щитка 3 приняты вдвое больше размеров проема 6. 

Использование изобретения позволяет упростить конструкцию и 
повысить надежность уплотнения за счет прижатия уплотнительного 
элемента канатом (благодаря его уклону вверх). Защитное ограждение 
не подвержено образованию снеговых отложений, но целесообразно 
его использовать под козырьком. 

 
Формула  изобретения  2 3  

 
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ПРОЕМА В СТЕНЕ, включающее 

ограждающий элемент, размещенный в зазоре между стеной и обрам-
лением, уплотнение, расположенное по периметру проема, прижимное 
устройство и канат, проходящий через ограждающий элемент, отли -
чающийся  тем, что с целью упрощения конструкции и повышения 
надежности уплотнения за счет прижима уплотнительного элемента 
канатом, ограждающий элемент выполнен в виде жесткого щитка, а 
обрамление – в виде стержневой ячейки с размещением стержней по 
периметру проема, при этом прижимное устройство образовано упо-
рами и пружинящими скобами, причем упоры закреплены по углам 
щитка, а скобы – на стержнях ячейки, кроме того, размеры щитка по 
крайней мере вдвое превышают размеры проема. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 787608, М. Кл. Е 06 9/00, 1980. 
2. Авт. св. СССР № 755992, М. Кл. Е 06 9/00, 1980 (прототип). 
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4  ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ; 
РЕКОНСТРУКЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ БУДІВЕЛЬ 

 

 
4.1  Підсилення конструкцій виробничих будівель 

 
Підсилення конструкцій зазвичай розглядають як відновлення їх 

несучої здатності (міцності, жорсткості, стійкості) для продовження 
терміну служби будівлі, споруди. Причинами, що зумовлюють необ-
хідність підсилення, є переважно фізичний знос несучих конструкцій 
внаслідок тривалої експлуатації будівель, споруд, а іноді техногенних 
аварій, природних катастроф та іншого, не передбаченого (у тієї мірі, 
що сталося) проектом щодо навантажень і впливів на них.  

Проте підсилення будівельних конструкцій буває необхідним і 
для новозбудованих і  навіть споруджуваних об'єктів внаслідок поми-
лок при проектуванні, порушень технології будівництва і виготовлен-
ня збірних конструкцій та інших ситуацій. Наприклад, при накопичен-
ні систематичної помилки в процесі геодезичної розбивки кроків у 
планувальних осях довгої (з багатою кількістю кроків) будівлі. При 
цьому відбувається накопичення зсуву опорних ділянок прогонових 
конструкцій. Це можливо і при відступу від нормативних допусків на 
конструктивні розміри будівельних конструкцій або на «посадкові» 
розміри при їх монтажі у будівлі.  

Підсилення може бути ще заздалегідь передбаченим запобіж-
ним заходом як засіб тимчасового підвищення несучої здатності, жор-
сткості, стійкості та геометричної незмінності окремих конструкцій, 
наприклад, під час транспортування до будівельного майданчика, їх 
монтажу в проектне положення, при складуванні для тимчасового збе-
рігання і в інших ситуаціях.  

Нарешті підсилення можна розуміти як навмисне утворення 
конструкцій з більш високими якостями щодо деформацій та міцності 
із застосуванням наявних конструкцій типової номенклатури завод-
ської готовності меншої (ніж треба) запроектованої несучої здатності в 
поєднанні з додатковими матеріалами, виробами і певними засобами.  

В останніх наведених випадках підсилення є не традиційним за-
собом відновлення фізичного зносу або пошкодження, а методом  
компенсаці ї  технологічних помилок, відновлення проектних харак-
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теристик, розширення технічних можливостей несучих конструкцій та 
поширення області застосування наявних будівельних виробів і такого 
іншого.  

У даному розділі розглядатимуться «нештатні» ситуації, що ви-
никали або можуть бути корисними у проектній чи будівельній прак-
тиці, які розв'язуються інноваційними технічними рішеннями.  

 
СПОСІБ ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВИ БУДІВЛІ, СПОРУДИ 

 
Технічне рішення відноситься до підсилення несучих конструк-

цій будівель, що передають на фундаменти розпірні навантаження при 
деформаціях зсуву фундаментів в результаті дії цих навантажень.  

Відомий спосіб підсилення фундаменту (рис. 4.1.1, фіг. 1), що 
містить установку по периметру фундаменту блоків і додавання до 
блоків і фундаменту горизонтальних зусиль обтискання за допомогою 
тяжів, при цьому дотичні поверхні блоків і фундаменту покритті анти-
фрикційним матеріалом.  

Недолік відомого способу – велика витрата матеріалів, потреба 
у додаткових збірних конструкціях, а також висока трудомісткість, по-
в'язана з земляними роботами по влаштуванню траншей під блоки. 
Крім того, для реалізації цього способу необхідно забезпечити тимча-
сову (на період підсилення) стійкість трьохшарнірних рам від «розпов-
зання» фундаментів, що ускладнює застосування даного способу.  

Мета технічного рішення – спрощення способу, зменшення 
матеріальних витрат і трудомісткості при відновленні проектного по-
ложення будівлі.  

Поставлена мета досягається запропонованим способом, який 
ілюструється рисунком 4.1.1, де на фіг. 2 показано трьохшарнірну ра-
му будівлі, фундаменти якої отримали деформації зсуву; на фіг. 3, 4 і 5 
– послідовність відновлення проектного положення фундаментів 
будівлі в основі.  

Будівля має опорні конструкції 1 (трьохшарнірної рами), що 
спираються на фундаменти 2 (короткі пірамідальні палі), занурені у 
ґрунти основи 3. В результаті горизонтальної складової розпірного на-
вантаження 4, діючого від опорних конструкцій 1 на фундаменти 2, 
останні отримали великі деформації зсуву, що порушують нормальну 
експлуатацію будівлі.  

Спосіб відновлення будівлі від деформацій основи та фундамен-
тів в проектне положення полягає в наступному.  

Кріплять троси до монтажних петель на оголовках  фундаментів 
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Рисунок 4.1.1 – Підсилення основи будівлі, споруди 

 

фіг. 1 – підсилення фундаменту за аналогом (Н.С. Мещеряков, 1980); фіг. 2 – опорна 
конструкція (трьохшарнірна рама) в деформованому і проектному стані, показано 
відповідно суцільною і штриховою лініями; фіг. 3 – положення фундаменту з деформаці-
єю зсуву; фіг. 4 – те саме, у відновленому проектному (початковому) положенні; фіг. 5 – 
те саме, в закріпленому проектному положенні:  

 

1 – основа;  2 – розпірне навантаження;  3 – фундамент;  4 – опорна конструкція (трьох-
шарнірна рама); 5 – пристрій, що стягує. 

 

2, розташованих протилежно один до одного в кроці координаційної 
осі (де відбулася деформація), і приєднують їх до стягуючого при-
строю 5, наприклад, до лебідки. Під дією зусилля стягуючого при-
строю 5 фундаменти 2, у виїмки в оголовках яких встановлені опорні 
конструкції 1, тиснуть на ці опорні конструкції 1, зближуючи їх один 
до одного. Зближення фундаментів 2 і разом з ними опорних конструк-
цій 1 виробляють до тих пір, поки ці опорні конструкції 1 приймуть 
проектне (початкове) для будівлі становище. Порожнини, що утвори-
лися за тильними сторонами (зверху і знизу) фундаментів, заповню-
ють, наприклад, крупноскелетним ґрунту з ущільненням і/або залива-
ють пісним цементно-піщаним розчином. Звільняють троси від кріп-
лення їх до фундаментів 2 і прибирають стягуючий пристрій 5.  

Запропонований спосіб забезпечує спрощення виробництва 
робіт, зменшення матеріальних витрат і зниження трудомісткості.* 

    

* Заявка № 3882127/33 СССР, М. Кл. Е 02D 27/00. Способ усиления основания 
зданий, сооружений / М.П. Журавченко и И.И. Романенко. – М.: ВНИИГПЭ, 1985. – рос.  
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Повнозбірне будівництво є високим рівнем будівельної науки, 
техніки та технології і вимагає відповідно високої якості підготовчих 
робіт, зокрема, геодезичної розбивки координаційних осей на місці 
зведення споруд. Перевищення допусків помилок при таких роботах 
призводить до неспівпадання розмірів виготовлених на заводі конст-
рукцій з розмірами кроків і прольотів споруди, що зводиться.  

Одним з прикладів порушення технології будівництва є накопи-
чення систематичної помилки при відкладенні по літерних (прольотах) 
осях цифрових осей (кроків). З кожним наступним кроком цифрової 
осі наступна колона відсувається від номінального розміру, в результа-
ті при збільшенні кількості кроків на опорну частину прольотної 
конструкції залишається усе менше площі під плити покриття в кінці 
майбутньої будівлі. В гіршому випадку може виявитися, що монтова-
ній прольотній конструкції буде нема на що спиратися – плита покрит-
тя не «дотягується» до своєї балки покриття, а балка – до своєї колони. 
Те саме відбудеться і зі стіновими панелями.  

Подібні помилки дорого коштують, оскільки фундаменти і ко-
лони, а також значна частина покриття і стін вже змонтовані і будівля 
майже готова, хоча при цьому велика її частина, змонтована з ризиком 
обвалення.   

Виправити помилку можна, наприклад, таким чином: демонту-
вати каркас, перемістити фундаменти в проектне положення, знову 
здійснити монтаж каркаса і огороджувальних конструкцій – плит по-
криття і стінових панелей. При цьому варіанті будівництво стане крат-
не дорожчим.  

Яким може бути інше рішення? Вирішення даного і інших зав-
дань щодо часткової втрати несучої здатності будівельних конструкцій 
зазвичай пов'язані з їх підсиленням; на рисунку 4.1.2 показано аналоги 
пропонованих нижче технічних рішень. 

 
ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПІДСИЛЕННЯ ОПОРНИХ ДІЛЯНОК  

РЕБРИСТИХ ПЛИТ ПОКРИТТЯ 
 

Технічне рішення відноситься до підсилення будівельних конст-
рукцій і може використовуватися для підсилення опорних ділянок ре-
бристих плит покриття, що укладаються на прольотні конструкції – 
балки, ферми і ін.  

Відомий пристрій (рис. 4.1.2, фіг. 1, 2) для підсилення опорної 
частини залізобетонної ферми, що включає бічні накладки і з'єднують 
їх зверху і знизу ребра. Такий пристрій  утворює  обойму  на  опорному 
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Рисунок 4.1.2 – Пристрої  
для підсилення 

прольотних конструкцій  
промислових будівель 

 

фіг. 1 – стиснуто-зігнутих еле-
ментів рам, ферм, тощо (К.Н. Сте-
панов-Стружкин  і  ін.,  1972); 
фіг. 2 – розріз І-І на фіг. 1:  

1 – ферма; 2 – навантажувальний 
пристрій; 3 – балка підсилення;    
4 – хомути; 
 

фіг. 3 – попередньо-напруженої 
балки  (С.В.  Кошелев,  1979); 
фіг. 4 – розріз І-І на фіг. 3: 
1 – балка; 2 – гнучкий пасок; 3 – 
опори; 4 – розпірний каток; 
 

фіг. 5 – ребер плит покриття, пере-
криття (А.Ф. Гринько и др.,1979); 
фіг. 6 – розріз І-І на фіг.5; фіг. 7 – 
розріз ІІ-ІІ на фіг. 5: 

1  –  ребриста плита;  2  –  колона; 
3 – сталевий лоток; 4 – болти. 
 
кінці ферми [1].  
        Недоліком відомого 
пристрою стосовно до ви-
падку, що розглядається, є 
його непридатність для 
компенсації нестачі опор-
ної площі пролітної балки 
під ребристі плити по-
криття.  
       Найбільш близьким рі- 

шенням до пропонованого нижче є пристрій для підсилення ребристих 
плит (рис. 4.1.2, фіг. 5, 6, 7), що включає U-образний сталевий лоток – 
елемент підсилення, у який покладене ребро плити і який обпертий на 
оголовок колони, причому в опорних ділянках лотки прикріплені до 
оголовків колони болтами; пристрій підсилює усе ребро цілком (на-
приклад, при його розломі в прольоті) [2].  

Недоліком прототипу є відсутність підсилення лише опорних 
ділянок ребристих плит, що необхідно при зміщенні їх торців з геомет-
ричною осі балки покриття; таке підсилення –  зайва витрата металу.  

Метою технічного рішення є підсилення опорних ділянок реб-
ристих плит шляхом збільшення у них площі  опори  для  забезпечення  
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надійної роботи вузлів сполучення ребристих плит з прольотною кон-
струкцією.  

Поставлена мета досягається тим, що опорні ділянки ребристих 
плит покриття на прольотній конструкції підсилюють шляхом збіль-
шення опорної площі за допомогою пропонованого пристрою, показа-
ного на рисунку 4.1.3: фіг. 1 – полегшений варіант підсилення опертя 
конструкції; фіг 2 – вигляд І-І знизу на фіг. 1, план; фіг. 3 – посилений 
варіант опертя; фіг. 4 – розріз І-І на фіг. 3.  

 
Рисунок 4.1.3 - Пристрій для підсилення опорних ділянок ребристих плит покриття 

 

фіг. 1 – полегшений варіант підсилення опертя; фіг 2 – вигляд І-І знизу на фіг. 1, план; 
фіг. 3 – посилений варіант опертя; фіг. 4 – розріз І-І на фіг. 3:  
 

1 – ребристі плити; 2 – прольотна конструкція; 3 – петля; 4 – клин; 5 – опорна пластина; 
6 – координаційна вісь. 
 

Пристрій для підсилення опорних ділянок плит покриттів 1 на 
прольотній конструкції 2 включає елемент підсилення, виготовлений у 
вигляді чотирикутної в плані петлі 3, накинутій зверху на пролітну 
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конструкцію 2. Петля 3 вигнута під опорними ділянками ребер плит 1 
для охоплення їх знизу. Одна вигнута сторона петлі 3 підведена в упор 
під ослаблені опорні ділянки пари ребер плит 1 (на фіг. 1 – ліворуч); 
інша вигнута сторона петлі підведена під поліпшені опорні ділянки 
протилежної пари ребер плит 1 (на фіг. 1 – праворуч). Сторона петлі, 
що вигнута з боку ослаблених ділянок, підклинена клином 4 і забезпе-
чена опорною пластиною 5. При відсутності опорних ділянок під реб-
рами плит 1 такий пристрій повністю утримує (варіант, фіг. 3 і 4) ці 
опорні ділянки плит 1, для чого петлю замінюють поздовжнім швеле-
ром, а опорні пластини 5 – поперечними швелерами, привареними до 
поздовжнього. 

Останній варіант використовують в процесі монтажу покриття, 
на відміну від першого, який може використовуватися також для вже 
змонтованого перекриття. Для цього петля 3 має бути розімкнутою, що 
складається з двох частин, які підводяться з двох сторін прольотної 
конструкції 2 і зварюються на місці.  

Пристрій для підсилення опорних ділянок ребристих плит 1 по-
криття працює таким чином.  

Плити 1 покриття з боку ослаблених ділянок підтримуються 
зігнутої частиною елемента підсилення (петлі 3 або швелера 3) під 
ними і врівноважуються такими ж плитами 1 з протилежного боку. 
При цьому опорна пластина 5 збільшує опорну площу під ребрами 
плит 1 з ослабленого боку, компенсуючи її брак на верхньому поясі 
пролітної конструкції 2, і оберігає ребра плит 1 від місцевого руйну-
вання (сколювання). Клин 4, по-перше, включає в спільну роботу усі 
елементи вузла сполучення конструкцій, по-друге, також є додатковою 
опорною площиною, що оберігає ребра плит 1 від місцевого сколю-
вання. Петля або швелер 3, охоплюючи у вузлі усі ребра плит 1, по-
дібно коромислу передає навантаження на «плечі» пролітної конст-
рукції 2. Для фіксації всього вузла сполучення елементів 1, 2, 3 і 4, що 
знаходяться в робочому стані, скріплені між собою зварюванням.*  

    
* Заявка СССР № 4401509/33, М. Кл. Е 04С 3/00. Устройство для усиления опор-

ных участков ребристых плит покрытия / И.И. Романенко. – М.: ВНИИГПЭ, 1988. – рос. 

 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БАЛКИ 

 

Изобретение относится к строительству, а именно к усилению 
пролетных конструкций, преимущественно, в виде балок со сплошны-
ми стенками, в частности, железобетонных.  

Известно  устройство для усиления  сжато-изогнутых  элементов 
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(см. рис. 4.1.2, фиг. 1, 2), включающее нагрузочное приспособление, 
балки усиления из прокатных профилей и хомуты; нагрузочное при-
способление размещено в пролете и находится в балке усиления [1]. 

Недостатком аналога является большая металлоемкость. 
Прототипом изобретения является устройство для усиления бал-

ки (см. рис. 4.1.2, фиг. 3, 4), включающее гибкий пояс, концы которого 
закреплены на опорах, и катковый распорный элемент, размещенный 
между балкой и гибким поясом [2]. 

Недостатком прототипа является невозможность регулирования 
прогиба балки в ее статической работе.  

Цель изобретения – улучшение статической работы балки. 
Поставленная цель достигается тем, что устройство для усиле-

ния балки снабжено дополнительными элементами, обеспечивающими 
улучшение статической работы, как это показано на рисунку 4.1.4: 
фиг. 1 – усиленная балка, общий вид; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 
3 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 1; фиг. 4 – узел А на фиг. 1; фиг. 5 – балка до 
раздвижки распорных элементов; фиг. 6 – то же, после. 

Устройство шпренгельного типа для усиления балки 1 включает 
гибкий пояс 2, опоры 3, распорный неподвижный элемент 4, распор-
ный катковый элемент 5, направляющие 6. Распорные элементы 4 и 5 
выполнены съемными, и расположены рядом в пролете усиливаемой 
балки 1. Гибкий пояс 2 и опоры 3 также выполнены съемными, причем 
концы гибкого пояса 2 закреплены на опорах при помощи шарниров 7. 
Распорные элементы 4 и 5 расположены между балкой 1 и гибким поя-
сом 2, имеют возможность раздвигаться друг относительно друга и за-
крепляться между собой в рабочем положении связями после устране-
ния прогиба. Направляющие 6 расположены между балкой 1 и распор-
ными элементами 4, 5 и служат одновременно распределительной про-
кладкой. Направляющие 6 могут снабжаться упором 8 со стороны не-
подвижного распорного элемента 4. Распорные элементы 4 и 5 выпол-
нены в виде стоек 9 с подкосами 10, концы которых, опирающиеся на 
гибкий пояс 2, снабжены катками 11. Катковый распорный элемент 5, 
кроме того, снабжен рольгангом 12, расположенным на другом конце 
стойки 9 с подкосом 10, взаимодействующим с направляющими 6. 
Распорный элемент 4 может быть выполнен за одно целое с направ-
ляющими 6.  

Устройство работает следующим образом. 
Распорные элементы 4 и 5, установленные под направляющими 

6 на гибком поясе 2, при раздвигании домкратом натягивают гибкий 
пояс  2.  При  этом  гибкий пояс, опираясь своими концами на опоры 3,  
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Рисунок 4.1.4 – Устройство для усиления балки 

 

фиг. 1  –  усиленная пролетная конструкция, общий вид;  фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1; 
фиг. 3 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 1; фиг. 4 – узел А на фиг. 1; фиг. 5 – балка до раздвижки 
распорных элементов; фиг. 6 – то же, после: 
 

1 – балка; 2 – гибкий пояс; 3 – опоры; 4 – распорный неподвижный элемент; 5 – то же, 
катковый; 6 – направляющие; 7 – шарниры; 8 – упор; 9 – стойки; 10 – подкосы; 11 – 
катки; 12 – рольганг; 13 – связи. 
 
поднимает среднюю часть балки 1, устраняя в ней прогиб и усиливая 
ее несущую способность. При раздвигании распорных элементов 4 и 5 
перемещается только катковый (дополнительный) распорный элемент 
5 благодаря рольгангу 12 и направляющим 6, первый распорный эле-
мент остается  неподвижным из-за большего трения по направляющим  



 300

или из-за упора 8. При раздвигании распорных элементов 4 и 5 в гиб-
ком поясе 2 изменяется угол наклона крайних участков у опор 3. При 
этом стойки 9 и подкосы 10 воспринимают усилие, возникающие при 
раздвигании распорных элементов 4 и 5, а шарниры 7 обеспечивают 
поворот гибкого пояса 2 в опорах 3 без деформаций и напряжений. 
Гибкий пояс 2 проскальзывает под неподвижным распорным элемен-
том 4 и катковым распорным элементом 5 благодаря каткам 11. Связя-
ми 13 фиксируют конечное положение распорных элементов 4 и 5 и 
удаляют домкрат.  

Предлагаемое устройство обеспечивает улучшение статической 
работы усиленной балки и упрощение устранения в ней прогиба.  
 

Формула  изобретения  1  

 
1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ УСИЛЕНИЯ БАЛКИ, включающее гиб-

кий пояс, концы которого закреплены на опорах и катковый распор-
ный элемент, размещенный между балкой и гибким поясом, отли -
чающееся  тем, что с целью улучшения статической работы, устрой-
ство снабжено дополнительным катковым распорным элементом и 
направляющими, размещенными между балкой и распорными элемен-
тами, причем дополнительный распорный элемент закреплен непод-
вижно или с возможностью перемещения вдоль балки. 

2. Устройство по п. 1, отличающееся  тем, что концы гибкого 
пояса закреплены на опорах шарнирно. 

   , 
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 

1. Авт. св. СССР № 346459, М. Кл. G 04 В 1/98, 1972. 
2. Авт. св. СССР № 699142, М. Кл. Е 04 С 3/10, 1978 (прототип). 

 
Для багатоповерхових виробничих будівель з укрупненою мо-

дульною координаційною сіткою, що мають за своїм технологічним 
призначенням розвинені санітарно-технічні, електротехнічні, вентиля-
ційні, повітророзподільні комунікації і тому подобне чи інше осна-
щення, буває доцільним використання коробчастих настилів у міжпо-
верхових перекриттях заввишки у 600 мм і більше, що мають різну 
довжину, відповідну укрупненим уніфікованим крокам чи прольотам. 
При цьому навантаження на такі настили знаходяться в широкому діа-
пазоні 60––270 МПа.  

У поєднанні з різноманітністю інших типів плит настилів (су-
цільних, багатопустотних, ребристих) і їх типорозмірів за геометрич-
ними і вантажними параметрами виникає проблема щодо утворення їх 
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багатономенклатурності, задовольнити яку скрутно, враховуючи по-
требу у множині інших збірних конструкцій, елементів і деталей для 
різних галузей будівництва, де також прагнули до забезпечення пов-
нозбірності будівель і споруд. 

Яким чином можна знизити гостроту даної проблеми? Технічні 
рішення, наведені нижче, відносяться до виробничих і інших будівель 
різних галузей будівництва, де мається потреба в коробчастих і подіб-
них настилах перекриттів. Приклади застосовуваних конструктивних 
рішень коробчастих настилів надані на рисунку 4.1.5.  

 
Рисунок 4.1.5 - Збірні залізобетонні настили коробчастого типу 

 

фіг. 1 – пустотна панель (А.А. Цетлин, 1979): 1 – верхня плита; 2 – те саме, нижня; 3 – 
бічні стінки; 4 – порожнина;  
фіг. 2 – елемент настилу перекриттів (С.А. Дмитриев, 1980): 1 – окрема плита; 2 – основ-
не ребро; 3 – те саме, допоміжне; 4 – зазор для омонолічування; 5 – арматура; 6, 7 – шари 
паро- і теплоізоляції. 

 

Отже, для задоволення потреби в настилах коробчастого 
перерізу виготовляють спеціально виготовлені залізобетонні настили 
потрібної форми. У той же час широко застосовуються типові ребристі 
плити настилів, що мають широку номенклатуру за уніфікованими 
розмірами (завширшки у 1,5 та 3,0 м, завдовжки у 6,0 і 12,0 м) у вели-
кому діапазоні величин за несучою здатністю навантаження на пере-
криття та перекриття, зокрема, промислових будівель.  

 
СПОСІБ УТВОРЕННЯ КОРОБЧАСТОГО НАСТИЛУ 

 

Пропоноване технічне рішення відноситься до виготовлення ко-
робчастих настилів, використовуваних у багатоповерхових виробни-
чих будівлях, що мають розвинені системи комунікацій (сантехнічних, 
електротехнічних і ін.).  

Відоме рішення збірної пустотної панелі (див. рис. 4.1.5, фіг. 1), 
виконаної у вигляді цільного елемента коробчастого перетину.  

Недоліком аналогу є необхідність виготовлення великого числа 
таких панелей з різною несучою здатністю,  що відповідатиме необхід-
ній кількості членів прийнятого діапазону  уніфіковано-параметрично- 
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го ряду нормативних навантажень.  
Прототипом пропонованого рішення за технічною сутністю є 

елемент настилу перекриттів (див. рис. 4.1.5, фіг. 2), що складається з 
двох ребристих плит, які утворюють коробчастий перетин зверненими 
один до одного ребрами і з'єднаними омоноліченими швами, утворе-
ними в зазорі між розташованими поруч плитами.  

Недоліком прототипу є також потреба у великій їх номенклатурі 
під різні навантаження з-за нетипової форми складових елементів.  

Метою пропонованого технічного рішення є зменшення необ-
хідної номенклатури елементів при збільшенні ряду навантажень, на 
які буде працювати коробчастий настил.  

Поставлена мета досягається шляхом утворення коробчастих 
настилів комбінацією із з'єднаних типових ребристих плит різної 
несучої здатності, що ілюструється рисунком 4.1.6: фіг. 1 – коробча-
стий настил у зборі, розріз І-І на фіг. 2; фіг. 2 – те саме, поздовжній 
вигляд; фіг. 3 – комбінації коробчастого настилу з трьох типорозмірів 
ребристих плит; фіг. 4 – три типорозміри ребристих плит за несучою 
здатністю. 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1.6 − Коробчастий настил  
(з різнозамінних ребристих плит) 

 

фіг. 1 – настил у зборі, розріз І-І на фіг. 2; фіг. 2 – те саме, 
поздовжній вигляд; фіг. 3 – комбінації настилу з трьох 
типорозмірів ребристих плит; фіг. 4 – типорозміри 1, 2, 3 
ребристих плит за несучою здатністю. 
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Маються  ребристі  плити  перекриття  або  покриття  з  різною 
несучою здатністю, наприклад, 1, 2, 3, виконані з повною заводською 
го-товністю. Зовнішні поверхні ребер цих плит мають закладні деталі 
4, що співпадають за своїм положенням в усіх плитах.  

Коробчастий настил утворюють з ребристих плит 1, 2, 3 
настилів перекриття чи покриття, укладаючи їх попарно ребрами один 
до одного по дві плити 1 і 2, або 1 і 3, або 2 і 3 і т. д. та з'єднують їх 
між собою зварюванням закладних деталей 4 по лінії їхнього зіткнення 
в сполучених ребрах, для чого на нижніх гранях ребер встановлюють 
закладні деталі, приварені до робочої арматури ребер.  

Оскільки кожна плита 1, 2, 3 має відмінну одна від одної або 
однакову між собою несучу здатність, утворюються коробчасті насти-
ли різної несучої здатності.  

При необхідності отримання коробчастого настилу іншої 
несучої здатності підбирають іншу пару з ребристих плит 1, 2, 3, що 
мають потрібну несучу здатність, яка визначається заздалегідь прове-
деним інженерним розрахунком коробчастого настилу як будівельної 
конструкції, спільно працюючої з двома ребристими плитами заданої 
несучої здатності. При цьому враховується, що при спільній роботі 
двох ребристих плит в одному коробчастому настилі змінюється роз-
рахункова схема цих плит.  

Коробчастий настил працює таким чином.  
В окремо взятій ребристій плиті 1, 2 чи 3 найбільші зусилля роз-

тягування припадають на нижню частину ребер, а стиснення – на по-
лицю. В коробчастому настилі ж приварені один до одного ребра утво-
рюють лінію дотику, яка стає нейтральною стосовно розподілу зги-
нального моменту по його поперечному перерізу. При цьому нижня 
полиця буде працювати на розтягнення, а верхня – на стиск. Відпо-
відно до цього має бути розташоване робоче та монтажне армування 
одиночних ребристих плит 1, 2 і 3.  

Запропонований спосіб утворення коробчастого настилу змен-
шує номенклатуру за рахунок комбінації складових плит та дозволяє 
використовувати металоформи, що маються. Зміна армування в ребри-
стих плитах технологічно нескладна на відміну від виготовлення дода-
ткових металоформ для виробництва суцільних коробчастих настилів.  

Різнозамінність ребристих плит у даному технічному рішенні є 
неформальною  за визначенням, а номінальною , оскільки потріб-
на доробка або підгонка замінних елементів, а саме – армування, тобто 
різнозамінність готових виробів забезпечується методом  адаптаці ї  
елементів до заданих технічних умов (тут: параметрів з несучої здат-
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ності). Однак така адаптація здійснюється в процесі виробництва ко-
робчастого настилу, тому у процесі монтажу будівлі доопрацювання 
не потрібно. Тобто такі настили стають взаємозамінними (за визначен-
ням). 

    

*Заявка СССР № 3640335/33, М. Кл. Е 04 С 2/26. Коробчатый настил перекры-
тия и покрытия / И.И. Романенко – М.: ВНИИГПЭ, 1983. – рос. 

 
Відносно до можливого застосування типових ребристих плит 

покриттів чи перекриттів додатково відзначимо, що у багатоповерхо-
вих будівлях гаражів міжповерхові перекриття зі збірних плит насти-
лів мають розраховуватися на зосереджені колісні навантаження, що 
принципово зумовлює особливий типорозмір таких плит за несучою 
здатністю. Це збільшує номенклатуру наявних типових плит настилів. 

Однак  маються багатопустотні плити, застосовувані у житлово-
громадському будівництві, які розраховані на рівномірно розподілене 
нормативне навантаження з меншою її величиною ніж під зосереджене 
колісне навантаження. Такі плити мають розвинений уніфіковано-
параметричний ряд несучої здатності та розмірів довжини і ширини.  

Чи потрібен для розглянутого випадку щодо АКТ рішення бага-
топоверхового гаража спеціальний типорозмір плити настилу? Враху-
ємо при цьому, що у гаражі доцільно мати під легкові автомобілі інди-
відуальні оглядові ями, що зручно і дешевше для автолюбителів.  

 
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ГАРАЖ 

 
Пропоноване технічне рішення відноситься до багатоповерхо-

вих будівель, а саме, до гаражів.  
Відомий багатоповерховий гараж, що має монолітні залізобе-

тонні перекриття, що спираються на колони, причому перекриття 
виконані з висхідною і низхідною стрічками, згорнутими в спіралі, і 
утворюють поверхи, при цьому на рівнях перетину спіралей стрічки 
забезпечені горизонтальними перехідними майданчиками [C. Х. Шах-
назарян, 1976].  

Недоліком такого гаража є те, що стрічки мають складну кри-
волінійну (круглу) форму в плані, яка обумовлює їх виконання з 
монолітного залізобетону. Тобто даний гараж не допускає використан-
ня поширених у застосовуванні типових збірних плит. Крім того, пар-
кування автомобілів на похилих поверхнях не технологічне; відсутні 
також оглядові ями для індивідуального техогляду та ремонту авто-
мобілів.  
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Найбільш близьким до пропонованого рішення багатоповерхо-
вого гаража є багатоповерхова тваринницька будівля, яка включає не-
замкнуті коробчасті настили різної конфігурації у перерізі, що 
визначається особливістю технологічного процесу [В.И. Редькин, 
1980].  

Недоліком такої будівлі є потреба у декількох типах коробча-
стих настилів особливої (коритоподібної) форми, що збільшує номенк-
латуру збірних плит настилів.  

Метою пропонованого технічного рішення є спрощення при-
строю перекриттів, використовуваних для технологічних цілей, та ско-
рочення номенклатури типів збірних плит настилів (у галузі).  

Поставлена мета досягається «нестандартним» застосуванням 
типових плит настилів, як це показано на рисунку 4.1.7: фіг. 1 – 
будівля багатоповерхового гаража,  поздовжній розріз;  фіг. 2 – те саме, 
поперечний; фіг. 3 – вузол А на фіг. 1. 

 
Рисунок 4.1.7 – Багатоповерховий гараж 

 

фіг. 1 – будівля багатоповерхового гаража, поздовжній розріз; фіг. 2 – те саме, попереч-
ний; фіг. 3 – вузол А на фіг. 2: 
 

1 – стіни; 2 – міжповерхові перекриття; 3 – оглядова яма; 4 – бічні стінки; 5 – днище; 6 – 
деталі з'єднання. 
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Багатоповерховий гараж містить несучі цегельні стіни 1, міжпо-
верхові перекриття 2 та технологічні приямки 3 (оглядові ями) з 
бічними стінками 4 і днищем 5, а також з'єднувальні елементи 6. Пере-
криття 2, бічні стінки 4 і днище 5 оглядової ями 3 утворені з типових 
багатопустотних плит настилів. В перекриттях 2 і днищі 5 плити ма-
ють горизонтальне положення і розташовані на різних відмітках, а 
бічні стінки 4 оглядової ями 3 – вертикальне і впритул до них. З'єд-
нувальні елементи 6 розміщені в середині прольоту плит 2 і 5, які 
розташовані по черзі з кроком, кратним їх ширині, а їх кількість від-
повідає ширині боксу на одну автомашину. Плити бічних стінок 4 мо-
жуть мати виступ над рівнем чистої підлоги перекриття 2.  

Будівля багатоповерхового гаража працює таким чином. 
Плита настилу у вертикальному положенні у бічній стінці 4 

оглядової ями 3 має багаторазово більшу несучу здатність, ніж такі ж 
плити в горизонтальному положенні у перекритті 2 і днищі 5 оглядової 
ями 3. Завдяки спільній роботі усіх плит 2, 4 і 5 за рахунок несучих 
з'єднувальних елементів 6 підвищується несуча здатність і знижується 
деформативність перекриття 2 під колесами автомашини та гаража в 
цілому, при цьому бічні стінки 4 виконують функцію діафрагм жорст-
кості у вертикальній площині, а перекриття 2 і днище 5 – горизонталь-
них діафрагм на різних рівнях, які спільно з несучими стінами 1 забез-
печують загальну жорсткість і стійкість будівлі на горизонтальні (інер-
ційні від гальмування і розгону) навантаження від автомашин. 
Виступаючі частини плит стінок 4 оглядових ям 3 виконують колесо-
відбійну функцію, забезпечуючи безпеку експлуатації боксів.  

Запропонований багатоповерховий гараж дає можливість вико-
ристовувати типові плити настилів перекриттів, застосовуваних у жит-
лово-громадському будівництві, зменшуючи номенклатуру збірних 
конструкцій у галузі, а також раціонально використовувати внутрішній 
об'єм поверхів гаража (для оглядових ям).* 

    
*Заявка СССР № 4063318/33, М. Кл. Е 04 Н 6/00. Многоэтажный гараж / 

И.И.Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1986. – рос. 
 

ОГОРОДЖЕННЯ СКЛАДСЬКОЇ БУДІВЛІ 
ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ СИПКИХ МАТЕРІАЛІВ 

 
Запропоноване далі технічне рішення відноситься до будівниц-

тва наземних складів з підлоговим зберіганням сипких матеріалів типу 
навісів, і може використовуватися в різних галузях, наприклад, в про-
мислово-молочних  комплексах (ПМК) для  підлогового (навалом) збе- 
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рігання грубих кормів, мінеральних добрив і ін. 
Відома будівля сховища для сипких матеріалів, що містить 

стіни, підсилені зовні контрфорсами для протидії горизонтальному на-
вантаженню від дії сипкого матеріалу [Топчий Д.Н. и др. Сельскохо-
зяйственные здания и сооружения. – М.: Агропромиздат, 1985, с. 354, 
рис. ІІІ, 12].  

Недоліком такої будівлі сховища є низький рівень індустріаліза-
ції її будівництва, оскільки стіни з контрфорсами виконують зазвичай 
з цегли. При виконанні ж стін з контрфорсами зі збірних залізобетон-
них елементів (для підвищення рівня індустріалізації) буде необхідний 
новий тип будівельної конструкції – контрфорс, що збільшить номенк-
латуру типових виробів.  

Найбільш близьким до пропонованого рішення є огородження 
складської будівлі каркасно-панельного типу, що містить стовпчасті 
фундаменти, колони постійного перерізу (для безкранових будівель) та 
цокольні стінові панелі, які спираються на фундаменти і прикріплені 
до колон [Топчий Д.Н. и др. Сельскохозяйственные здания и сооруже-
ния. – М.: Агропромиздат, 1985, с. 428, рис. ІІІ, 37].  

Недоліком даної складської будівлі, що прийнята за прототип, є 
невідповідність технологічному призначенню, а саме – для підлогово-
го зберігання сипких матеріалів, оскільки використовувані колони не 
розраховані на протидію горизонтальному навантаженню.  

Мета технічного рішення – використання типової колони (для 
безкранових будівель) в умовах дії на неї горизонтального наванта-
ження без збільшення номенклатури типових конструкцій.  

Поставлена мета досягається застосуванням типової плити по-
криття або перекриття за допомогою пристрою, показаного на рисунку 
4.1.8: фіг. 1 – будівля складу, поперечний розріз; фіг. 2 – стіна складу, 
фрагмент плану; фіг. 3 – розріз І-І на фіг. 2; фіг. 4, 5, 6 – відповідно 
вузли А, Б, В на фіг. 1. 

Огородження складської будівлі каркасно-панельного типу для 
зберігання сипких матеріалів включає стовпчасті фундаменти 1, коло-
ни постійного перерізу 2, встановлені в стовпчасті фундаменти 1, 
стінове огородження хоча б з однієї по висоті панелі (плити) 3, бетон-
ну підлогу 4 і сталеву трикутну конструкцію 5, яка має малі підкоси 6, 
великі підкоси 7 і бази 8, при цьому трикутні конструкції 5 (їх дві) 
розташовані на краях панелі 3, встановленої на бази 8. Бази 8 з несу-
чою конструкцією 5 розташована перед колоною 2 із зазором щодо 
панелі 3. Панель 3 може бути будь-якою з типової номенклатури ого-
роджувальних  елементів  будівель і споруд,  що має необхідну  несучу 
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Рисунок 4.1.8 - Огородження складської будівлі для зберігання сипких матеріалів 
 

фіг. 1 – будівля складу, поперечний розріз; фіг. 2 – фрагмент стіни, план; фіг. 3 – розріз 
І-І на фіг. 1; фіг. 4, 5, 6 – відповідно вузли А, Б, В на фіг. 1:  

 

1 – фундаменти; 2 – колони; 3 – панель (плита), 4 – підлога; 5 – несуча трикутна 
конструкція; 6 – малий підкіс; 7 – великий підкіс; 8 – база. 

 
здатність, наприклад, багатопустотною плитою покриття або пере-
криття, призначеною для житлових чи громадських будівель, ребри-
стою – для перекриттів або покриттів промислових будівель.  

Огородження складської будівлі для зберігання сипких мате-
ріалів працює таким чином.  

Бази 8, заанкерені в бетонній підлозі 4, утримують трикутні кон-
струкції 5 з підкосами 6 і 7, забезпечуючи вертикальне положення 
панелі (плити) 3 на її краях. При цьому малий підкіс 6 утримує вели-
кий підкіс 7 від вигину під дією навантаження, що сприймається па-
неллю 3 від маси сипкого матеріалу. Завдяки зазору між панеллю 3 і 
колоною 2 навантаження від сипкого матеріалу, що зберігається наси-
пом на бетонній підлозі 4, не передається на колону 2, у зв'язку з чим, 
колона 2 з фундаментом 1 працюють за розрахунковою для них схе-
мою, тобто без дії на них горизонтального навантаження. Панель 3, що 
застосована в огородженні колони складської будівлі, взята з типової 
номенклатури елементів, які запроектовані на вертикальне рівномірно 
розподілене навантаження, а у даному пристрої сприймає таку ж по 

величині (не більше ніж розрахункове), але вертикальне рівномірно 
розподілене навантаження, що відповідає проектній розрахунковій схемі.  
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Пропоноване огородження складської будівлі для зберігання 
сипких матеріалів забезпечує застосування типових колон для безкра-
нових будівель в умовах дії горизонтального навантаження без збіль-
шення номенклатури типових колон. При цьому поширюється область 
застосування типових стінових панелей (або плит покриттів чи пере-
криттів) будівель різного призначення. 
 
 

4.2  Реконструкція великопанельних п'ятиповерхових 
      житлових будівель  
 

 

Тема попереднього  
ознайомлення: 
«Повнозбірні будинки 
середньої поверховості». 

 

Рішення проблеми «п'ятиповер-
хівок» відноситься до повнозбір-
них житлових будівель масового 
будівництва 50––60-х років мину-  

лого сторіччя.  
Повнозбірні будинки докорінно відрізняються за архітектурно-

будівельними, конструктивно-технологічними та об'ємно-плануваль-
ними рішеннями від будинків, що були у індустріалізованому будів-
ництві з дрібноштучних матеріалів. Це потребує відповідно інших ме-
тодів реконструкції відносно останніх. Великопанельні будинки ма-
ють певні особливості, які необхідно враховувати при вирішенні тех-
нічних завдань щодо їх реконструкції чи модернізації. Вони полягають 
у наступному:  

• інженерні розрахунки конструкцій проводилися за методом  
граничних  станів  (на відміну від методів допустимих напружень та 
руйнівних навантажень, якими розраховувалися «передіндустріальні» 
конструкції), що методологічно виключає реконструкцію з дованта-
женням великопанельних будівель додатковими поверхами;  

• за зовнішньою одноманітністю панельних будівель в них 
криється множина конструктивних відмінностей, зокрема, за конст -
руктивними  схемами  остовів, нехарактерних для традиційних 
буді-вель, що вимагає конкретного підходу до різних типових серій;  

• конструктивний взаємозв'язок панельних елементів у збірних 
будівлях за допомогою закладних  деталей  і сполучних  стриж -
нів , а також застосування стін і перекриттів як діафрагм для забезпе-
чення стійкості остова відсутні в будівлях старої споруди. Це не дає 
панельним будівлям резервів підвищення міцності і стійкості за раху-
нок збільшення стійкості (зменшення гнучкості) стін. Вважається, що 
довговічність панельних будівель обмежується терміном служби мон-
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тажних зв'язків, що залежить від швидкості їх корозії. Дана особли-
вість в поєднанні з меншою довговічністю багатошарових панелей 
(відносно цегляних стін) і відсутністю їх самостійкості є передумовою 
для поєднання  реконструкці ї   з  підсиленням ;  

• проектування збірних будівель на високому рівні уніфікації та 
типізації за «Единой модульной системой» (ЕМС) з тенденцією укруп-
нення розмірів в основному виключає застосування збірних виробів, 
призначених для реконструкції старих будівель, які зводилися без мо-
дульної уніфікації, що може вимагати виробництва додаткової  но -
менклатури  виробів (пілонів і ін.);  

• недоліки, спричинені плановими термінами будівництва, при-
дбання досвіду індустріального будівництва на нових засадах (соціаль-
но-економічних і ін.) визначили низьку якість повнозбірних будівель, 
що потребує поєднання їх  реконструкці ї   з  модернізацією ;  

• за період експлуатації «п'ятиповерхівок» отримали розвиток 
альтернативні напрямки індустріального виробництва житла, зокрема, 
монолітне, що розширює матеріально-технічні можливості р ізних  
шляхів   реконструкції панельних будинків;  

• реконструкція п'ятиповерхового житлового фонду здійснюва-
тиметься у нових соціально-економічних умовах, що відрізняються від 
умов періоду масового житлового будівництва. Це робить доцільним 
розробку низки  вар іант ів  реконструкції, придатних для різних  
вимог  і можливостей  замовників.  

У запропонованих далі винаходів щодо АКТ-рішень підсилення 
(з модернізацією) великопанельних будинків середньої поверховості 
покладена мета – забезпечити збільшення  довговічності будинків на 
термін більший за нормативний; при цьому різноманітність реальних 
умов у вирішенні проблеми (за конструктивними схемами будинків, 
містобудівними умовами, станом матеріально-технічної бази регіонів, 
форм власності на житло, соціальним складом мешканців тощо) потре-
бує низки альтернативних АКТ рішень.  

 
РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ  

КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 
 

Изобретение относится к реконструкции (усилению, капиталь-
ному ремонту, переустройству или модернизации) крупнопанельных 
жилых домов средней этажности (до 5-ти этажей) массового жилищ-
ного строительства 50––60-х годов по типовым сериям. 

Наиболее близким к изобретению является усиление пятиэтаж-
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ного панельного дома, включающего наружные и внутренние стено-
вые панели, плиты перекрытий, внутренние стойки усиления, установ-
ленные в узлах примыкания панелей и соединенные с панелями эле-
ментами крепления [1]. 

Недостатком прототипа является то, что усиление направлено на 
сохранение проектной долговечности домов, получивших преждевре-
менные разрушения, и не предусматривает продление их нормативной 
долговечности при нормальной эксплуатации. В последнем же случае 
долговечность детерминируется сроком службы коррозирующих мон-
тажных связей в узлах примыкания наружных панелей и соединитель-
ных стержней в панелях трехслойной конструкции, обеспечивающих 
устойчивость диафрагмо-панельного остова и защитных слоев пане-
лей, долговечность собственно которых значительно выше. 

Цель изобретения – увеличение долговечности дома. 
Поставленная цель достигается реконструкцией, включающей 

плотную установку вертикальных стоек в узлах сопряжения панелей 
(как диафрагм), исключающих свободу перемещения их при выходе из 
работы из-за коррозии монтажных связей и соединительных стержней, 
что иллюстрируется рисунком 4.2.1: фиг. 1 – реконструируемый дом, 
поперечный  разрез;  фиг. 2 – то  же,  план;  фиг. 3 – узел  А  на  фиг.  1; 
фиг. 4, 5, 6 – узлы соответственно Б, В, Г на фиг. 2.   

Реконструируемый многоэтажный панельный жилой дом со-
держит наружные стеновые панели 1, внутренние стеновые панели 2 и 
плиты перекрытий 3, опертые на панели 1, 2. Панели 1, 2 в узлах при-
мыкания их одна к другой образуют вертикальные наружные швы 4 и 
вертикальные внутренние швы 5. Дом на каждом этаже снабжен на-
ружными стойками усиления 6 и внутренними стойками усиления 7, 
установленными в узлах примыкания панелей 1, 2 вплотную ко всем 
вертикальным швам 4, 5. Стойки 6, 7 соединены между собой и с па-
нелями 1, 2 элементами крепления 8, выполненными, например, в виде 
шпилек, при этом стойки 7 установлены враспор с плитами 3 посред-
ством элементов крепления 9, выполненных, например, в виде винто-
вого упора. Все стойки 6, 7 изготовлены из сборного железобетона. 
Горизонтальные наружные швы могут быть защищены профилирован-
ными металлическими нащельниками, зажатыми в местах расположе-
ния швов 4 стойками усиления 6.  

Многоэтажный панельный жилой дом после реконструкции (уси-
ления и т. п.) работает следующим образом. 

Наружные 6 и внутренние стойки 7 усиления охватывают по всем 
этажам дома в плане каждый узел примыкания наружных 1 и внутрен- 
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Рисунок 4.2.1 – Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 
 

фиг. 1 – дом, поперечный разрез; фиг. 2 – то же, план; фиг. 3 – узел А на фиг. 1; фиг. 4, 5, 
6 – узлы Б, В, Г на фиг. 2:  
1 – наружные панели; 2 – то же, внутренние; 3 – плиты перекрытий; 4 – вертикальные 
наружные швы; 5 – то же, внутренние; 6 – наружные стойки усиления; 7 – то же, внут-
ренние; 8, 9 – элементы крепления. 

 
них 2 панелей со всех его сторон. Стойки 6, 7 фиксирующие совместно 
с плитами 3 на всех этажах положение панелей 1, 2, обеспечивают ус-
тойчивость диафрагмо-панельного остова дома.  

Таким образом, все стойки 6, 7, упреждая потерю работоспособ-
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ности разрушающихся от коррозии монтажных связей между панеля-
ми 1, 2 и соединительных стержней в наружных панелях 1 трехслой-
ной конструкции, воспринимают на себя приходящиеся на них усилия. 
Стойки 6, 7 одновременно выполняют функцию нащельников, защи-
щая вертикальные швы 4, 5 от неблагоприятных атмосферных и экс-
плуатационных воздействий.  

Изобретение позволяет продлить эксплуатацию панельных до-
мов на срок более их нормативной долговечности, обеспечивает на-
дежность эксплуатации в предаварийный (скрытый) период; повышает 
комфортность жилья дополнительной герметизацией швов, снижает 
эксплуатационные затраты на ремонт швов; улучшает архитектуру фа-
садов наружными стойками усиления-нащельниками. 

 
Формула  изобретения  2  

 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПА-
НЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий наружные и внутренние сте-
новые панели, плиты перекрытий, внутренние стойки усиления, уста-
новленные в узлах примыкания панелей и соединенные с панелями 
элементами крепления, отличающийся  тем, что с целью увеличения 
долговечности дома, он снабжен наружными стойками усиления, уста-
новленными вплотную ко всем наружным вертикальным швам дома 
посредством элементов крепления, а также внутренними стойками 
усиления, установлеными вплотную ко всем внутренним швам наруж-
ных панелей, швам примыкания наружных и внутренних панелей, а 
также внутренних панелей между собой, при этом плиты перекрытий 
оперты на стеновые панели, причем внутренние стойки усиления уста-
новлены враспор с плитами перекрытий. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
1. Михалко В.Р. Ремонт конструкций крупнопанельных зданий. – М., Стройиз-

дат, 1986, с. 174—177, рис. 6. 
 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ  
КРУПНОПАНЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

 

Изобретение относится к реконструкции (усилению или модер-
низации) 5-ти этажных панельных домов, преимущественно, для кон-
структивных схем с поперечными несущими стенами (серий 1-646,           
1-467, 1-468 и др.). 

Цель данного изобретения – повышение надежности конструк-
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ций жилого дома. 
Изобретение поясняется рисунком 4.2.2 с продолжением: фиг. 1 

– показан реконструируемый дом, поперечный разрез; фиг. 2 – фраг-
мент наружной стены дома на фиг. 1; фиг. 3 – фрагмент фасада на фиг. 
2; фиг. 4 – разрез І-І на фиг. 2; фиг. 5 – узел А на фиг. 2. 

 

 
Рисунок 4.2.2 − Реконструи-
руемый многоэтажный круп-
нопанельный жилой дом 

 

фиг. 1 – дом, поперечный разрез: 
 

1  –  поперечные несущие пане-
ли; 2 – наружные панели; 3 – 
надстройка  мансардного  эта-
жа; 4 – однопролетные рамы;        
5 – вертикальные швы;  6  –  
фундаменты; 7 – стяжки;  8 – 
пластинчатые упоры; 9 – подо-
конный уровень; 10 – то же, 
перемычечный; 11 – закладная 
деталь; 12 – связи. 

 

          Реконструируемый  
многоэтажный панельный 
жилой дом с поперечными 
несущими панелями 1 
стен и наружными пане-
лями 2 стен имеет над-
стройку 3 мансардного 
этажа. Надстройка 3 обра-
зована однопролетными 
рамами 4, охватывающими 
дом   по  его  поперечному 

сечению в местах вертикальных швов 5 между наружными панелями 2 
стен. Ригели рам 4 выполнены в виде безраскосной фермы высотой на 
мансардный этаж и составляют каркас надстройки 3. Стойки рам 4 
приставлены вплотную к вертикальным швам 5 и оперты на сущест-
вующие фундаменты 6 дома. Стойки каждой рамы 4 стянуты между 
собой стяжками 7, обжимая с торцов поперечные панели 1, и снабже-
ны пластинчатыми упорами 8, которые жестко заделаны в вертикаль-
ных швах 5. Упоры 8 расположены на подо конном 9 и перемычечном 
10 уровнях наружных  панелей 2. Возможно конструктивное совмеще-
ние тяжей 7 и пластинчатых упоров 8 в одной закладной детали 11, а 
также выполнение тяжей  7  укороченными с креплением  их  концов к  
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Рисунок 4.2.2 − Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 
(продолжение) 

 

фиг. 2 – фрагмент наружной стены дома с фиг. 1; фиг. 3 – фрагмент фасада; фиг. 4 – 
разрез І-І на фиг. 2; фиг. 5 – узел А на фиг. 2: 
 

1 – поперечные несущие панели; 2 – наружные панели; 3 – надстройка мансардного 
этажа; 4 – однопролетные рамы; 5 – вертикальные швы; 6 – фундаменты; 7 – стяжки; 8 – 
пластинчатые упоры; 9 – подоконный уровень; 10 – то же, перемычечный; 11 – заклад-
ная деталь; 12 – связи. 
 
к поперечным 9 (перемычечным, на которые оперты наружные панели 
2 стен) несущим панелям 1 дома. В последнем случае панели 1, нахо-
дящиеся в одной плоскости, должны дополнительно стягиваться меж-
ду собой связью. 

Реконструируемый многоэтажный панельный жилой дом рабо-
тает следующим образом. 

Нагрузка от надстройки 3 мансардного этажа воспринимается 
однопролетными рамами 4, при этом ригель рамы воспринимает про-
летную нагрузку (полезную, снеговую и др.), не нагружая покрытие 
существующего дома. Далее, пролетная нагрузка от надстройки 3 пе-
редается на стойки рам 4, расчетная высота которых уменьшается бла-
годаря тяжам 7 и пластинчатым упорам 8 примерно до величины вы-
соты одного этажа. При этом стойки рам 4 не могут потерять устойчи-
вости в собственной плоскости внутрь из-за сопротивления несущих 
поперечных панелей 1 стен, работающих как диафрагма жесткости на 
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сжатие поперек дома, а наружу – благодаря работе тяжей 7 на растя-
жение. Стойки рам 4 не могут потерять устойчивости от продольного 
изгиба из плоскости из-за жесткой заделки пластинчатых упоров 8 в 
вертикальных швах 5, поскольку усилие сжатия в любую сторону вос-
принимается соответствующей наружной панелью 2 стены (или ее бе-
тонным наружным слоем), работающей в данном случае как диафраг-
ма жесткости вдоль дома. Пластинчатая форма упоров 8 обеспечивает 
распределение сосредоточенной нагрузки от стоек рам 4 по сечению 
наружной панели 2 (или ее бетонного наружного слоя). Упоры 8 пере-
дают усилие сжатия в тех местах наружной панели 2, которые не ос-
лаблены оконным проемом, а именно, на подоконном 9 и перемычеч-
ном 10 уровнях, образуя со всеми наружными панелями 2 жесткие 
пояса. В случае использования закладных деталей 11 со связями  обес-
печение устойчивости стоек рам 4 достигается за счет совместной ра-
боты поперечных несущих панелей 1 на растяжение, благодаря объе-
динению их в работе связями. Нагрузка от стоек рам 4 передается на 
верхние обрезы фундаментных подушек существующих фундаментов 
6. Увеличение нагрузки от дома примерно до 20% (одна часть мансар-
ды от пяти этажей дома) обычно не требует усиления основания бла-
годаря консолидации грунтов за период эксплуатации дома (40––50 
лет) и фундаментов в связи с широкой унификацией их типоразмерно-
го ряда, сечения арматуры, класса бетона, особенности методики рас-
чета и др. 

В целом работа здания по предложенному изобретению харак-
теризуется исключением дополнительного нагружения панелей 1 и 2 
стен первого этажа, рассчитанных по предельным состояниям на про-
ектную этажность и даже некоторой разгрузкой физически стареющих 
панелей 1 и 2 стен от снеговой нагрузки, слоев покрытия и др. Исполь-
зование однопролетных рам 4, стойки которых плотно прилегают к 
швам наружных панелей 2, дополнительно обеспечивают фиксацию 
панельного дома от «распадения» при потере несущей способности со-
единений закладных деталей от скрытой коррозии, общей потере ус-
тойчивости панельных стен, а также от расслоения многослойных па-
нелей при коррозии стержневых связей между слоями. При этом сами 
стойки рам 4 имеют высокую устойчивость на продольный изгиб за 
счет совместной работы с панельной (диафрагмо-стеновой) конструк-
цией дома. 

Изобретение повышает надежность «пятиэтажки» увеличивая ее 
долговечность; повышается благоустройство дома; снижается расход 
материалов на стоек, являющихся тенеобразующими пилонами; уве-
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личивается площадь за счет мансардного этажа, который целесообраз-
но включить в состав квартир 5-го этажа, сделав их двухуровневыми, 
что придаст престижности и не потребует лифтов и мусоропроводов. 

 

Формула  изобретения  3  

 
РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПАНЕ-

ЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий соединенные между собой на-
ружные и поперечные панели стен, установленные на фундаменты, и 
надстройку мансардного этажа, отличающаяся  тем, что с целью 
повышения надежности жилого дома, надстройка образована одно-
пролетными из ригелей и стоек рамами, охватывающими дом по его 
поперечному сечению, при этом ригели рам выполнены в виде безрас-
косной фермы, составляющей каркас мансардного этажа, а стойки рам 
оперты на фундаменты, примыкают вплотную к вертикальным швам 
между наружными панелями стен и имеют пластинчатые упоры, жест-
ко заделанные в вертикальных швах наружных панелей на их подо-
конном и перемычечном уровнях, причем стойки каждой рамы скреп-
лены между собой посредством тяжей, охватывающих поперечные 
панели стен и расположенные в уровнях каждого этажа.  

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Боровой А. Архитектурно-планировочные  приемы  модернизации  домов  се-
рий 1-464 и 1-510 / На стройках России. – № 11, 1988, с. 13. 

 
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ 

БУДИНОК, ЩО РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ * 
 

Наиболее близким к изобретению техническим решением явля-
ется реконструируемый многоэтажный крупноблочный жилой дом, 
включающий продольные и торцевые наружные стены, поперечные и 
продольную внутренние стены, снабженный поперечными железобе-
тонными рамами усиления из двухветвевых пилонов шириной на лод-
жию, установленных на самостоятельных фундаментах вплотную к 
продольным наружным стенам в местах расположения поперечных 
стен  или  вертикальных  швов  между  крупноразмерными  элементами 
стен, и поперечных ферм, объединяющих пилоны поверху, причем по-
перечные рамы усиления зафиксированы вдоль продольных стен пли-
тами  лоджий, опертыми  в  пролетах между пилонами на их решетки и 

    
* Описи винаходів у 1991 р. дозволялося подавати в патентне відомство України 

російською мовою, оформлення ж патентів здійснювалося українською. 
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жестко прикрепленных к ним, и ригелями по коньку в пролетах между 
фермами [1]. При этом на уровнях этажей пилоны рам стянуты между 
собой тяжами. 

Техническое решение по прототипу позволяет восстановить экс-
плуатационную пригодность дома после частичных разрушений несу-
щих продольных стен из крупных блоков за счет их совместной рабо-
ты с пристраиваемой пространственной конструкцией, а также повы-
сить благоустройство квартир на всех этажах благодаря образованию 
лоджий.  

Пристраиваемая конструкция обладает устойчивостью и геомет-
рической неизменяемостью в собственной плоскости поперечных рам 
благодаря их расчетной схеме (с жесткими узлами) и за счет их совме-
стной работы со стенами, которые выполнены из цельных по сечению 
и самоустойчивых самих по себе в перевязке швов, а также с гладкими 
гранями по фасадам. Это обеспечивает беспрепятственное взаимное 
перемещение дома и пристраиваемой конструкции при разности их 
осадок, температурных деформациях и других воздействиях. 

Недостатком данного решения является то, что оно не может 
использоваться для реконструкции (усиления) крупнопанельного дома. 
В панельном доме при скрытой коррозии монтажных связей между 
панелями стен и плитами перекрытий, а также соединительных стерж-
ней в наружных панелях стен трехслойной конструкции длительная 
надежность совместной работы дома и пристраиваемой конструкции 
не гарантируется из-за возможного отслоения наружного бетонного 
слоя панелей стен, сами панели не обладают самоустойчивостью. Воз-
можный сдвиг наружного слоя панелей пилонами реален в результате 
осадок по вертикальным швам дома, а также плит лоджий по его гори-
зонтальным швам. 

Устойчивость поперечных рам из плоскости, т. е. вдоль блочно-
го дома обеспечивается жестким соединением узлов сопряжения кон-
струкций и в этой плоскости, а также за счет трения от обжатия пило-
нов и лоджий поперечными тяжами в уровне этажей. Это имеет тот 
недостаток, что поперечные тяжи требуют локальных разрушений в 
стеновых панелях (как и в аналоге) при производстве работ, а во время 
эксплуатации при разности осадок фундаментов приведут или к под-
нятию полов, или к зависанию пространственной конструкции на пе-
рекрытиях усиливаемого дома. При этом обеспечение жестких узлов 
вдоль дома сложно, трудо- и материалоемко.  

Наконец, решение по прототипу не предусматривает усиление 
дома в местах расположения торцевых стен, которые применительно к 
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панельному дому находится в таких же условиях эксплуатации и тре-
бует той же реконструкции как и дом в целом. 

Задачей изобретения является обеспечение надежности усиле-
ния и увеличение долговечности крупнопанельного многоэтажного 
жилого дома при сохранении высокого уровня благоустройства на 
всех этажах (по прототипу), а также исключение строительных работ, 
связанных с локальными разрушениями основных конструкций дома, 
уменьшение трудо- и материалоемкости.  

Поставленная задача решается устройством, которое иллюстри-
руется рисунком 4.2.3: фиг. 1 – фасад дома; фиг. 2 – план; фиг. 3 – раз-
рез І-І на фиг. 2; фиг. 4 – вид А на фиг. 1; фиг. 5 – вид Б на фиг. 1:  

Многоэтажный панельный жилой дом 1 включает продольные 2 
и торцевые 3 наружные панели стен, поперечные 4 и продольные 5 
внутренние стеновые панели.  

Реконструируемый дом 1 снабжен поперечными железобетон-
ными рамами 6 усиления, состоящими из двух ветвей 7 пилонов 8 с 
горизонтальными решетками 9 шириной на лоджию 10, установлен-
ных на самостоятельных фундаментах 11 вплотную к продольным 2 
наружным панелям в местах расположения поперечных внутренних 
панелей 4 и/или вертикальных швов между наружными  панелями 2, и 
поперечных ферм 12 высотой на мансардный этаж. Поперечные рамы 
6 зафиксированы вдоль продольных панелей 2 плитами лоджий 13, 
опертыми в пролетах между пилонами 8 на решетки 9, и жестко при-
креплены к ним в плане, и ригелями 14 по коньку в пролетах между 
поперечными фермами 12.  

Реконструируемый дом 1 снабжен дополнительно такими же же-
лезобетонными продольными рамами 15, включающими двухветвевые 
пилоны 8 с горизонтальными решетками 9, и двумя ветвями 7, так же 
расположенными вплотную к торцевым панелям 3 в местах нахожде-
ния панелей 5 продольной внутренней стены или/и вертикальных швов 
между торцевыми панелями 3. Продольные рамы 15 так же зафиксиро-
ваны вдоль торцевых 3 панелей плитами 13 лоджий на уровнях между-
этажных перекрытий, а поверху – продольными фермами 16 высотой 
на мансардный этаж. Продольные фермы 16 расположены в крайних 
участках (в торцах) дома и соединены через поперечные фермы 12 с 
концами ригелей 14. Поперечные 6 и продольные 15 рамы снабжены 
экранами-диафрагмами 17 из сборного железобетона (или же в виде 
стальных раскосных фермочек с ограждающими листами), расположен-
ными в пролетах между пилонами 8, где и плиты лоджий 13; они же-
стко  соединеныс   наружными  ветвями  7  пилонов  8.   Фундаменты  11 
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Рисунок 4.2.3 – Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный  
жилой дом 

 

фиг. 1 – фасад; фиг. 2 – план; фиг. 3 – разрез І-І на фиг. 2; фиг. 4 – вид А на фиг. 1; фиг. 5 – 
вид Б на фиг. 1: 
1 – дом; 2 – продольные наружные панели; 3 – то же, торцевые; 4 – поперечные внут-
ренние панели; 5 – то же, продольные; 6 – продольные рамы; 7 – ветви рамы; 8 – пило-
ны; 9 – горизонтальные решетки; 10 – лоджии; 11 – фундаменты; 12 – поперечные фер-
мы;  13 – плиты лоджий;  14 – ригели; 15 – продольные рамы; 16 – продольные фермы; 
17 – экраны-диафрагмы; 18 – шпоры; 19 – вертикальные швы; 20 – то же, горизонталь-
ные; 21 – крестообразные прокладки; 22, 23, и 24 – закладные детали. 
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пилонов 8 имеют шпоры 18, а вверху пилоны 9 торцами ветвей 7 жест-
ко соединены с фермами 12 и 16 с попарным предварительным притя-
жением пилонов 8 другу к другу. В местах пересечения вертикальных 
19 и горизонтальных 20 швов между панелями 2 и 3 и внутренними 
ветвями 7 помещены крестообразные прокладки 21 толщиной, превы-
шающей глубину этих швов. Плиты 13 лоджий с экранами 17 распо-
ложены между пилонами 8 с разрывом не более одного пролета, при-
чем эти разрывы находятся по высоте в одном пролете или в разных 
пролетах, например, в шахматном порядке. Жесткое соединение плит 
13 лоджий обеспечивается сваркой закладных деталей 22 (в плоскости 
плиты) в них и в решетке 9; жесткое соединение экранов-диафрагм 17 
– приваркой закладных деталей 23 (в плоскости экранов-диафрагм) в 
них и в наружных ветвях 7 пилонов 8, а жесткое соединение попереч-
ных 12 и продольных 16 рам – приваркой закладных деталей 24 (в 
плоскости этих рам) в их нижних поясах и торцах ветвей 7 пилонов 8. 

Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 
работает следующим образом. 

Все панели 2, 3, 4 и 5 дома 1 находятся внутри объема про-
странственной самоустойчивой и геометрически неизменяемой струк-
туры, обладающей жесткостью и прочностью, обеспечивающей устой-
чивость и несущую способность дома 1 при потере работоспособности 
монтажных связей между его панелями, и/или соединительных стерж-
ней в наружных панелей 2, 3 трехслойной конструкции. Структура об-
разована элементами, составляющими поперечные 6 и продольные 15 
рамы, и элементами, обеспечивающими их устойчивость из собствен-
ных плоскостей. При этом экраны-диафрагмы 16 сохраняют проектное 
положение рам 6 и 15, охватывая их по наружным ветвям 7 пилонов 8 
по всему контуру дома 1 в плане.  

Предварительное напряжение пилонов 8 за счет их попарного 
сближения перед креплением к фермам 12 и 16 не позволяет смещать-
ся панелям стен и сохраняет их прежнее положение в случае потери 
работоспособности монтажных связей и соединительных стержней, а 
сами пилоны при этом не отобвинут фундаменты от дома за счет лобо-
вого упора в грунт шпор 18. Крестообразные прокладки 21 сосредота-
чивают усилия обжатия в местах пересечения крупноразмерных пло-
ских элементов дома, как в нулевой точке системы координат, позво-
ляя при этом пристроенной структуре и дому 1 взаимно смещаться при 
разности деформаций. Плиты 13 лоджий, расположенные в уровнях 
междуэтажных перекрытий, выполняют функцию горизонтальных ди-
афрагм, а экраны 17 лоджий – вертикальных диафрагм жесткости. 
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Изобретение упрощает производство работ и снижает материа-
лоемкость усиления, т. к. исключает поэтажные тяжи; продляет экс-
плуатацию дома, определяемого работоспособностью его монтажных 
связей и соединительных стержней. 

 
Формула  изобретения  4  

 
1. РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПА-

НЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий продольные и торцевые на-
ружные стены, поперечные и продольные внутренние стены, снабжен-
ный поперечными железобетонными рамами усиления из двухветве-
вых пилонов с горизонтальными решетками шириной на лоджию, ус-
тановленных на самостоятельных фундаментах вплотную к продоль-
ным наружным стенам в местах расположения поперечных стен или 
вертикальных швов между крупноразмерными элементами стен, и по-
перечных ферм, объединяющих пилоны сверху, причем поперечные 
рамы усиления зафиксированы вдоль продольных стен плитами лод-
жий, опертыми в пролетах между пилонами на их решетки и жестко 
прикреплены к ним, и ригелями по коньку в пролетах между фермами, 
отличающийся  тем, что дом дополнительно снабжен такими же 
продольными рамами и также зафиксированными вдоль торцевых стен 
плитами лоджий, а поверху – продольными фермами высотой на ман-
сардный этаж и, кроме того, экранами-диафрагмами, расположенными 
в пролетах между пилонами, где расположены и плиты лоджий, и же-
стко соединенными с наружными ветвями пилонов, при этом пилоны 
внизу снабжены шпорами на фундаментах, а поверху их торцы жестко 
прикреплены к фермам с предварительным попарным притяжением 
друг к другу, причем в местах пересечения вертикальных и горизон-
тальных швов между панелями наружных стен и внутренними ветвями 
пилонов помещены прокладки толщиной, превышающей глубину этих 
швов, а плиты лоджий совместно с экранами-диафрагмами располо-
жены с разрывами по периметру здания, не более, чем на один шаг. 

2. Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой 
дом по п. 1, отличающийся  тем, что разрывы плит лоджий совмест-
но с экранами-диафрагмами расположены в одном пролете по высоте 
или в разбежку, например, шахматным порядком. 

    
 

Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Мартемьянов А.И., Ширин В.В. Способы восстановления зданий и сооруже-
ний, поврежденных землетрясением. – М.: Стройиздат, 1978, с. 151―162, рис. 60. 
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БАГАТОПОВЕРХОВИЙ ПОВНОСКЛАДНИЙ  
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК  

 
Наиболее близким к изобретению является реконструируемый 

многоэтажный полносборный (блочный) дом, включающий крупно-
размерные элементы остова, соединенные между собой деталями кре-
пления, и железобетонные рамы усиления в виде многоэтажных лод-
жий с пилонами и плитами перекрытий между ними, установленные 
по противоположным стенам остова вплотную к ним на самостоятель-
ных фундаментах; рамы усиления по противоположным сторонам до-
ма образуют П-образную поперечную раму, соединенную по коньку 
сборным ригелем, а на уровнях междуэтажных перекрытий стянуты 
поперечными стальными тяжами [2]. 

Прототип позволяет восстановить эксплуатационную пригод-
ность дома после частичных разрушений несущих конструкций (полу-
ченных в результате землетрясений и других особых воздействий) за 
счет их работы с пространственной самоустойчивой и жесткой при-
стройкой, а также повысить уровень благоустройства квартир на всех 
этажах благодаря образованию в пристройках лоджий.  

Однако он имеет недостатки, которые делают недостаточным и 
нерациональным использование его при реконструкции крупнопанель-
ных домов. Пристроенная конструкция устойчива благодаря совмест-
ной работе с остовом дома (за счет трения), обеспечиваемой предвари-
тельно напряженными поперечными тяжами. Для пропуска попереч-
ных тяжей необходимы локальные разрушения стен, связанные с уст-
ройством отверстий для них. При разности осадок существующих и 
самостоятельных фундаментов пристройка зависнет на междуэтажных 
перекрытиях или поднимет полы, приводя к эксплуатационным ослож-
нениям.  

Совместная работа пристроенной конструкции с остовом дома 
благоприятна при самоустойчивых стенах, какими являются они в 
крупноблочных и кирпичных домах. При остове из крупноразмерных 
панелей отказ деталей крепления (монтажных связей между стеновы-
ми панелями и плитами покрытий, а также соединительных стержней в 
трехслойных панелях наружных стен) должен компенсироваться пред-
варительным напряжением всей системы (пристройки и дома) для дуб-
лирования деталей крепления. Однако достижение этого поперечными 
стальными тяжами в уровнях междуэтажных перекрытий с их предва-
рительным натяжением приводит к указанным выше недостаткам. 

Таким образом,  имеют место сложность конструкции  усиления 
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и производства работ, высокая металлоемкость конструкции усиления, 
что важно при массовом использовании такого решения, и сложность 
эксплуатации реконструируемого дома; кроме того, требуется пересе-
ление жильцов на период проведения реконструктивных строительно-
монтажных работ.  

Задачей изобретения является упрощение конструкции и произ-
водства работ по реконструкции панельного дома в массовом объеме, 
снижение металлоемкости, исключение локальных разрушений па-
нельных стен при усилении, исключение переселения жильцов на пе-
риод реконструкции и эксплуатационных осложнений при разности 
осадок фундаментов существующего дома и пристроенной конструк-
ции, обеспечение надежности фиксации остова в работоспособном со-
стоянии при отказе деталей крепления, т. е. увеличение долговечности 
панельного дома более нормативной его долговечности при сохране-
нии (по прототипу) уровня благоустройства квартир на всех этажах. 

Поставленная задача решается путем обеспечения самопроиз-
вольного обжатия пристройкой остова дома за счет применения уст-
ройства со смещенным центом тяжести фундамента под пристройку, 
как это показано на рисунке 4.2.4: на фиг. 1 приведена схема попереч-
ного сечения реконструированного многоэтажного панельного дома, 
поясняющая принцип решения; на фиг. 2 показан фрагмент плана при-
строенной к дому конструкции; на фиг. 3 – поперечный разрез при-
строенной к дому конструкции; на фиг. 4 – то же, фасад. 

Многоэтажный панельный жилой 1 дом включает продольные  
наружные панели 2 стен, торцевые  (наружные) панели 3 стен, попереч-
ные несущие (внутренние) панели 4 стен и плиты 5 междуэтажных 
перекрытий, составляющие остов дома, скрепленный деталями креп-
ления – монтажными связями между крупноразмерными элементами 
(панелями стен и плитами перекрытий) и соединительными стержнями 
в наружных панелях стен трехслойной конструкции с эффективным 
утеплителем.  

Реконструируемый многоэтажный панельный жилой дом 1 снаб-
жен поперечными железобетонными (сборными) рамами усиления 6, 
которые расположены по противоположным и торцевым сторонам 
дома 1. Рамы усиления 6 включают сборные пилоны 7 шириной на 
лоджию и сборные плиты перекрытий настила 8 лоджий, опирающие-
ся на пилоны 7 в пролетах между ними. Пилоны 7 установлены на са-
мостоятельные фундаменты 9 вплотную к наружным 2, 3 панелям в 
местах расположения поперечных несущих панелей 4, т. е. по вертика-
льным швам, а плиты 8 перекрытий  5  –  по  горизонтальным швам на- 
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Рисунок 4.2.4 − Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 

 

фиг. 1 – дом, поперечное сечение; фиг. 2 – план пристроенной конструкции, фрагмент; 
фиг. 3 – то же, поперечный разрез; фиг. 4 – то же, фасад: 
 

1 – дом; 2 – продольные наружные панели; 3 – то же, торцевые; 4 – то же, поперечные 
внутренние; 5 – плиты перекрытий; 6 – рамы усиления; 7 – пилоны; 8 – плиты перекры-
тий лоджий; 9 – фундаменты под пилоны; 10 – опорная часть пилонов; 11 – эксцентри-
ситет; 12 – центр масс рам усиления. 
 

наружных панелей 2, 3. Пилоны 7 нижней своей частью выполнены в 
виде асимметричной фигуры (например, прямоугольной трапеции, 
неравнобедренного треугольника) и установлены опорной частью 10 
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на самостоятельные фундаменты 9 с эксцентриситетом 11 в сторону 
наружных 2, 3 панелей относительно центра масс 12 поперечных рам 6 
усиления. Фундаменты 9 выполнены самоустойчивыми на сдвиг в 
противоположную действия эксцентриситета 11 сторону, например, в 
виде асимметричного блока фундамента под трехшарнирные рамы 
типовой номенклатуры (Украинский зональный каталог индустриаль-
ных изделий и конструкций для сельскохозяйственного строительства. 
УЗК-2.− К., Будівельник, 1980, с. 11). 

Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 
1 работает следующим образом.  

При отказе в результате скрытой коррозии деталей крепления 
(монтажных связей между панелями 2, 3, 4 и плитами 5 междуэтажных 
перекрытий, а также соединительных стержней между слоями в на-
ружных панелях 2, 3) потеря устойчивости всех панельных элементов 
2, 3, 4 и 5 дома 1 не происходит благодаря компенсации деталями кре-
пления пристроенной пространственной конструкции из рам 6 усиле-
ния, которая своими пилонами 7 и плитами перекрытий 8 лоджий об-
жимает остов дома 1 по его вертикальным и горизонтальным швам 
между наружными панелями стен 2, 3. Обжатие происходит по всему 
контуру дома 1 с одинаковым (уравновешенным) с противоположных 
сторон дома усилием. В результате этого проектное положение па-
нельных элементов 2, 3, 4 и 5 в узлах их сопряжения между собой со-
храняется прежним. Усилие обжатия остова дома 1 возникает при 
монтаже пристраиваемой конструкции и сохраняется по окончании 
монтажа весь дальнейший срок службы дома. Величина усилия обжа-
тия соответствует величине эксцентриситета 11 и массы рам 6 усиле-
ния в центре масс 12 относительно опорной части 10 асимметричной 
фигуры нижней части пилонов 7. Возможному сдвигу рамы 6 усилием 
от дома противодействуют самостоятельные фундаменты 9, обладаю-
щие повышенной устойчивостью на сдвиг. Усилие, передаваемое от 
рам 6 усиления через пилоны 7 и плиты 8 лоджий, воспринимается 
соответственно поперечными несущими панелями 4 и междуэтажными 
плитами 5, причем направление действия дополнительных усилий не 
совпадает с усилиями, воспринимаемыми ими в остове дома 1 в пери-
од до реконструкции, что не влечет за собой их перегрузки (а возмож-
но даже способствует некоторому усилению их по типу работы конст-
рукций в «обойме»). 

Таким образом, все элементы диафрагмо-стенового остова дома 
1 повторно включаются в совместную работу, постепенно лишаясь 
работоспособных связей и стержней (от коррозии). Этот период про-
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ходит незаметно для жильцов и «естественно» для дома, продляя его 
долговечность на срок, более нормативного (т. е. ориентировочно вы-
ше ІІ класса, т. к. официальной нормы нет). 

Упрощение конструкции обусловлено исключением ригелей по 
коньку, а на уровне перекрытий – поперечных стальных тяжей, обжи-
мающих дом. Функции исключенных элементов выполняют взаимно 
уравновешенные собственным и массами продольные (вдоль фасада) 
рамы, являющиеся многоэтажными лоджиями. Эти рамы благодаря 
эксцентриситету в асимметричной опорной шарнирной нижней части 
пилонов рам оказывают давление на наружные панели стен, исключая 
возможные степени свободы перемещений их при отказе деталей кре-
пления панельного дома от их коррозии. «Прислоненные» многоэтаж-
ные лоджии, одинаковые по конструкции, дают одинаковые давления 
с попарно противоположных сторон дома (по продольным и торцевым 
фасадам). 

Упрощение производства работ обеспечено исключением при 
монтаже многоэтажных лоджий операций по установке упомянутых 
ригелей по коньку и поэтажных поперечных стальных тяжей. Исклю-
чаются также операции по стяжке тяжей для создания обжатия дома 
обстройкой. Обжатие происходит самопроизвольно за счет шарнирно-
го опирания пилонов на фундаменты (обеспечивающего возможность 
поворота рамы в плоскости поперечного сечения дома), асимметрич-
ной нижней опорной части пилонов (обеспечивающей эксцентричное 
положение центра массы продольной рамы), величины эксцентрисите-
та приложения нагрузки от центра массы продольной рамы (опреде-
ляемого расчетом с обеспечением надежности обжатия дома при не-
благоприятных сочетаниях нагрузок) и фундамента, устойчивого на 
сдвиг (благодаря которому продольная рама сохраняет устойчивость 
на сдвиг в сторону от дома). 

Снижение металлоемкости обеспечено экономией металла на 
поперечных тяжах (минимум по одному на этаж и на каждом пилоне), 
что существенно при массовой реконструкции.  

Исключение локальных разрушений панельных стен вызвано 
изъятием поперечных тяжей, которые пропущены (в прототипе) через 
отверстия в панелях. Это упрощает конструкцию и производство работ 
по усилению дома, экономит расходные материалы, трудовые и энер-
горесурсы. 

Отсутствие необходимости переселения жильцов обусловлено 
исключением производства работ по устройству сквозных отверстий в 
наружных и внутренних стеновых панелях, пропуску поперечных тя-



 328

жей и их натяжению. Эти операции связаны со снятием и последую-
щим настиланием полов. Производство работ по усилению дома пред-
ложенным устройством осуществляется только вне помещений и не 
мешает жильцам. Исключение эксплуатационных осложнений после 
реконструкции дома связано с возможной неравномерной осадкой су-
ществующего дома и усиливающей обстройкой. Предложенное уст-
ройство не имеет взаимно пересекающихся конструкций и элементов 
(таких как поперечные тяжи, ригели по коньку в прототипе), что обес-
печивает независимую «безболезненную» деформацию существующе-
го дома и новой обстройки. При эксплуатации взаимодействие обоих 
частей сооружения не ослабляется (как в прототипе в связи с ослабле-
нием тяжей), а наоборот, усиливается за счет эффекта заклинивания 
дома между рамами усиления. 

Увеличение долговечности дома более нормативного срока про-
исходит, во-первых, за счет ограждения его обстройкой от внешних 
неблагоприятных воздействий, разрушающих детали крепления, а во-
вторых, в связи с сохранением устойчивости дома после отказа дета-
лей крепления за счет обжатия дома обстройкой, т. е. исключением 
степеней свободы перемещения крупноразмерных элементов дома. 
Кроме, того, нет необходимости в отселении жильцов в предаварий-
ный период, поскольку этот период и период аварийный пройдут не-
заметно для жильцов, в связи с передачей «эстафеты» от разрушенных 
деталей крепления новой обстройке. 

Сохранение уровня благоустройства квартир (по прототипу) на 
всех этажах крупнопанельного дома обусловлено использованием про-
дольных рам, конструктивно выполненных в виде многоэтажных лод-
жий. 

Дополнительным эффектом является то, что обжатие дома и, 
следовательно, его устойчивость не зависит от ослабления поперечных 
тяжей, происходящих при релаксации напряжений в напряженных 
элементах (здесь – тяжах), ползучести их материала, конструктивного 
ослабления от сотрясений и т. п.  

 
Формула  изобретения  5  

 
РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПАНЕ-

ЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий крупноразмерные элементы его 
остова, соединенные между собой деталями крепления, и железобе-
тонные рамы усиления в виде многоэтажных лоджий с пилонами и 
плитами перекрытий между ними, установленные по противополож-
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ным стенам остова вплотную к ним на самостоятельных фундаментах, 
отличающийся  тем, что рамы усиления выполнены продольными 
относительно наружных крупнопанельных стен остова и их пилоны 
расположены попарно и независимо друг от друга в местах располо-
жения вертикальных швов между панелями наружных стен, при этом 
нижние части пилонов выполнены в виде асимметричной фигуры, 
шарнирной опорной частью установленной на самостоятельные фун-
даменты с эксцентриситетом в сторону дома, а самостоятельные фун-
даменты выполнены устойчивыми на сдвиг в противоположную экс-
центриситету сторону. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 

 

1. Миловидов Н.Н., Осин В.А., Шумилов М.С. Реконструкция жилой застройки. 
– М., Высш. шк., 1980, с. 209, рис. 89 а. 

2. Мартемьянов А.И., Ширин В.В. Способы восстановления зданий и сооруже-
ний, поврежденных землетрясением. – М., Стройиздат, 1978, с. 151―162, рис. 60. 

 
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНИЙ  

ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЩО РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ 
 

Известен реконструируемый многоэтажный кирпичный дом, 
усиливаемый затяжкой, состоящей из двух ветвей, которые прикреп-
лены к стене на всю длину концевыми и промежуточными анкерами и 
предварительно напряжены стяжными болтами за счет сближения вет-
вей одну к другой [1]. 

Такое усиление позволяет реконструировать также панельные 
дома при расположении затяжек соответственно его конструктивной 
схеме. Однако оно целесообразно при аварийном восстановлении экс-
плуатационной пригодности дома (в частности, от просадок на подра-
батываемых территориях) и делает его фасад архитектурно неприем-
лемым. Кроме того, это устройство не защищает швов между наруж-
ными панелями от агрессивных воздействий окружающей среды и, 
следовательно, не предотвращает дальнейшей коррозии монтажных 
связей (между крупноразмерными элементами дома) и соединитель-
ных стержней (между слоями трехслойных наружных панелей). Глав-
ное, что оно не улучшает эксплуатационных (комфортных) качеств 
дома, поскольку не обеспечивает дополнительной защиты от проду-
ваемости через швы и от промерзания швов. 

Более близким конструктивнім решением является реконструи-
руемый многоэтажный панельный дом, включающий наружные и 
внутренние панели стен, плиты покрытий, наружные и внутренние 
стойки усиления, установленные вплотную к наружным и внутренним 
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швам во всех узлах сопряжения наружных и внутренних панелей врас-
пор с плитами [2]. 

Недостатком этого решения является то, что стойки усиления, 
являющиеся силовыми нащельниками, продлевающими долговечность 
панельного дома, не достаточно эффективно защищают наружные сте-
ны от неблагоприятных воздействий внешней среды, поскольку закры-
вают только швы; в реконструируемом доме не увеличиваются защит-
ные свойства поля стены. При этом образуются «вторичные» швы ме-
жду нащельниками и панелями стен. 

Наиболее близким решением к изобретению является реконст-
руируемый многоэтажный панельный дом, включающий наружные и 
поперечные панели стен, опирающиеся на фундаменты, плиты пере-
крытий, а также слой бетона, нанесенный на фасадные поверхности по 
арматурной сетке с анкерами, закрепляющими этот армированный 
слой бетона на уровнях перекрытий к крупноразмерным элементам 
дома (наружным панелям и плитам) [3]. 

Анкера выполнены в виде сетки, стержни которых пропущены 
снаружи стен, через отверстия в них и охватывают снизу и сверху пли-
ты перекрытий совместно с наружными панелями; при этом анкера 
расположены по противоположным концам перекрытий поперечного 
сечения здания и после их обетонирования усиливают дом. Таким об-
разом, техническое решение предназначено для домов с поперечными 
несущими панелями, имеющим узкий шаг (с «вафельными» в виде 
двух скорлуп панелями и плитами) или с продольными несущими сте-
нами. 

Недостатком прототипа является то, что для усиления дома тре-
буются локальные разрушения слабых панелей стен под отверстия  для 
анкерных сеток. Такое усиление недостаточно эффективно из-за малой 
толщины наносимого бетонного слоя относительно больших размеров 
поля стены, т. е. является более косметическим средством, нежели уси-
лением конструкции. При этом дополнительный слой бетона, нанесен-
ный на наружные панели стен, догружают собственной массой несу-
щие панели. 

Задачей изобретения является повышение эффективности усиле-
ния при уменьшении локальных разрушений несущих конструкций 
(или их исключающих) с сохранением защитных качеств стен от 
внешних воздействий, присущих прототипу, а также исключение дог-
ружения несущих стен. 

Поставленная задача решается тем, что в реконструируемом мно-
гоэтажном панельном доме слой бетона, наносимый на наружные сте-



 331

ны выполнен с самонесущими вертикальными ребрами на всю высоту 
дома, как это показано на рисунке 4.2.5: фиг. 1 – фасад реконструи-
руемого дома;  фиг. 2 – его  поперечный  разрез;  фиг. 3 – разрез  І-І  на  
фиг. 1; фиг. 4 – план двухсекционного дома; фиг. 5 – то же, четырех-
секционного дома со сдвижкой одной секции; фиг. 6 – узел А на фиг. 3; 
фиг. 7 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 4.  

Многоэтажный панельный дом включает наружные 1 и попе-
речные 2 панели стен, а также плиты перекрытий 3. Реконструируе-
мый дом имеет слой бетона 4, нанесенный на фасадные поверхности 
по арматурной сетке 5 с анкерами 6, которые закрепляют армирован-
ный слой бетона 4, 5 на уровне перекрытий в ближайших швах 7 меж-
ду плитами 3. Фасадный армированный слой бетона 4, 5 выполнен с 
вертикальными ребрами 8, расположенными в местах расположения 
вертикальных швов 9 между наружными панелями 1, и имеет вуты 10 
по контуру окон и балконных дверей. Ребра 8 опираются на сущест-
вующие фундаменты 11 дома. Анкера 6 выполнены в виде плоского 
каркаса на высоту дома и заведены в полости вертикальных швов 9, 
причем на уровне перекрытий они имеют выпуски 12, пропущенные 
насквозь вертикальных швов 9, с фиксаторами 13 в виде пластин, за-
крепленных в ближайших швах 7 между плитами 3 (настила). Арма-
турная сетка 5 расположена на поле стены в местах расположения го-
ризонтальных швов 14 наружных панелей 1 (между подоконными и 
перемычечными уровнями) и прикреплены к плоскому каркасу анке-
ров 6. Крепление осуществляется сваркой. 

В другом конструктивном варианте арматурная сетка 5 также 
расположена на поле стены в местах расположения горизонтальных 
швов 14 и имеет двухветвевой предварительно напряженный пояс 15, 
охватывающий дом по контуру в плане по обе стороны этих швов 
(сверху и снизу) и опирающийся на анкера 6 в виде плоских каркасов, 
которые имеют для этого консольные маяки 16. 

В результате скрытой коррозии в процессе эксплуатации дома 
происходит отказ многоэтажных связей между наружными 1, попереч-
ными 2 панелями и плитами 3, а также соединительных стержней ме-
жду наружными и внутренними слоями бетона со слоем эффективного 
утеплителя между ними в наружных 1 панелях. При этом разрушение 
дома (потеря устойчивости в результате геометрической изменяемо-
сти) предотвращается за счет дублирования отказавших деталей креп-
ления (монтажных связей и соединительных стержней) элементами, 
установленными при реконструкции: анкерами 6 с выпусками 12 и 
фиксаторами 13, которые скрепляют наружные 1  панели стен с плита- 
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Рисунок 4.2.5 – Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный  

жилой дом 
 

фиг. 1  –  фасад;  фиг. 2 – поперечный разрез;  фиг. 3 – разрез І-І на фиг. 1; фиг. 4 – план 
двухсекционного дома; фиг. 5 – то же, четырехсекционного со сдвижкой секции; фиг.             
6 – узел А на фиг. 3; фиг. 7 – разрез ІІ-ІІ на фиг. 4: 
 

1 – наружные панели; 2 – то же, поперечные; 3 – плиты; 4 – слой бетона; 5 – сетка; 6 – 
анкера; 7 – швы ближайших плит; 8 – ребра; 9 – вертикальные швы; 10 – вуты; 11 –
фундаменты; 12 – выпуски; 13 – фиксаторы; 14 – горизонтальные швы; 15 – пояс; 16 – 
маяки. 
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ми перекрытий 3 посредством наружного слоя бетона 4. Таким обра-
зом, поперечные 2 панели совместно с наружными панелями 1 и  пли-
тами 3 продолжают сохранять устойчивость из-за сохранения геомет-
рической неизменяемости остова дома, а также жесткость и прочность 
его элементов. Ребра 8 обеспечивают при этом необходимую жест-
кость наружной оболочки из армированного бетона 4, 5 и снимают 
нагрузку от собственной массы, передавая эту нагрузку на фундамен-
ты 11 дома. 

Наружная оболочка 4, 5 является самонесущей по характеру 
собственной работы и несущей по характеру взаимодействия ее с эле-
ментами остова дома. Арматурные сетки 5 между ребрами 8 обеспечи-
вают жесткость бетонного слоя 4 между этими ребрами, как бы, опи-
раясь на них (при статическом неустойчивом равновесии наружных 
панелей 1).  

Устойчивость дома в целом сохраняется за счет образования са-
моустойчивого пространственного ребристо-диафрагмового контура 
по периметру дома в плане, включающего наружный армированный 
бетонный слой 4, 5 с вертикальными ребрами 8 и наружными панеля-
ми 1 (по вертикальной плоскости) и ближайшими к ним плитам 3 (пе-
ремычечным – в горизонтальной плоскости по этажам), скрепленными 
между собой анкерами 6 с выпусками 12 и фиксаторами 13 на них. 

Конструктивный вариант реконструкции дома работает так же, 
только вместо самоустойчивого пространственного ребристо-диафраг-
мового контура геометрическую неизменяемость дома обеспечивают 
преднапряженные двухветвевые пояса 15, работоспособность которых 
эффективна при домах небольшой длины (2––3 секции). При этом про-
висание поясов 15 отбирается консольными маяками 16, последующим 
их омоноличиванием бетонным слоем 4 с арматурной сеткой 5 в жест-
кие диски, поддерживаемые вертикальными ребрами 8, опирающими-
ся на существующие фундаменты 11.  

При отказе монтажных связей и соединительных стержней в па-
нельном доме предварительно напряженная наружная оболочка 4, 5 
продолжает удерживать остов дома в прежнем состоянии (подобно 
«смирительной рубашке») статического равновесия и напряженного 
взаимодействия несущих элементов. 

Реконструкция дома осуществляется с применением скользящей 
(по этажам вверх) и/или переставной (по шагам) металлоформы, име-
ющей полости для бетонного слоя 4, вертикальных ребер 9 и вутов 10. 
Перед бетонированием полости вертикальных швов освобождают от 
герметика и зачищают от раствора заполнения. 
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Изобретение позволяет расширить материально-техническую 
базу реконструкции путем использования возможностей монолитного 
домостроения; увеличивает срок службы домов более нормативной 
долговечности; повышается эффективность усиления при уменьшении 
локальных разрушений, причем последнее упрощает работы, умень-
шает энерго- и трудозатраты, снижает стоимость реконструкции.  

Сохраняются достоинства прототипа (защита наружных стен и 
швов от внешних отрицательных воздействий), исключаются недос-
татки аналогов («вторичные» швы, неприглядный вид). Реконструкция 
возможна без отселения жильцов (по второму варианту), может прово-
диться в домах с одно- и двухсекционными панелями стен, а также в 
крупноблочных домах. 

 
Формула  изобретения  6  

 
1. РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПА-

НЕЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий наружные и внутренние па-
нели стен, опирающиеся на фундаменты, плиты перекрытий, а также 
слой бетона с арматурной сеткой, нанесенный на фасадные поверхно-
сти наружных панелей стен, с анкерами, закрепляющими этот слой бе-
тона на уровнях перекрытий к крупноразмерным элементам дома, от -
личающийся  тем, что слой бетона выполнен с вертикальными реб-
рами на высоту дома, расположенными в местах нахождения верти-
кальных швов между наружными панелями стен и опирающимися на 
существующие фундаменты, при этом анкера выполнены в виде пло-
ских каркасов, которые находятся в вертикальных ребрах и заведены в 
полости вертикальных швов, а закреплены своими выпусками в бли-
жайших швах между плитами перекрытий, причем арматурная сетка 
расположена на поле стены в местах нахождения ее горизонтальных 
швов и прикреплена к плоскому каркасу. 

2. Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой 
дом по п. 1, отличающийся  тем, что арматурная сетка содержит 
двухветвевой предварительно напряженный пояс, охватывающий дом 
по контуру в плане каждой ветвью по обе стороны горизонтального 
шва, а анкера в виде плоского каркаса снабжены консольными маяка-
ми под каждую ветвь пояса. 

    
 

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Авт. св. СССР № 1742541, М. Кл. Е 04 G 23/00, Е 02 D 31/08, 1992. 
2. Патент РФ № 2 004742, М. Кл. Е 04 G 23/00, 1993. 
3. Авт. св. СССР № 1679018, М. Кл.Е 04 G 23/00, 1991 (прототип). 
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БАГАТОПОВЕРХОВИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНИЙ 
ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК, ЩО РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ 

 
Наиболее близким к изобретению является реконструируемый 

многоэтажный панельный жилой дом, включающий продольные и 
торцевые наружные стены, поперечные и продольные внутренние сте-
ны, снабженный поперечными железобетонными рамами усиления из 
двухветвевых пилонов с горизонтальными решетками шириной на 
лоджию, установленные на самостоятельных фундаментах вплотную к 
продольным стенам в местах расположения вертикальных швов между 
панелями стен в местах расположения поперечных стен, и поперечных 
ферм высотой на мансардный этаж, объединяющих пилоны сверху, 
причем поперечные рамы усиления зафиксированы вдоль продольных 
стен плитами лоджий, опертыми в пролетах между пилонами на их 
решетки и жестко прикреплены к ним, и ригелями по коньку в проле-
тах между фермами; при этом дом дополнительно снабжен такими же 
продольными рамами также зафиксированными вдоль торцевых стен 
плитами лоджий, а поверху – продольными фермами высотой на ман-
сардный этаж и экранами-диафрагмами, расположенными в пролетах 
между пилонами, где расположены плиты лоджий, и жестко соединен-
ными с наружными ветвями пилонов, при этом пилоны внизу снабже-
ны шпорами на фундаментах, а поверху их торцы жестко прикреплены 
к фермам с предварительным попарным притяжением друг к другу, 
причем в местах пересечения вертикальных и горизонтальных швов 
между панелями наружных стен и внутренними ветвями пилонов по-
мещены прокладки толщиной, превышающей глубину этих швов, а 
плиты лоджий совместно с экранами-диафрагмами расположены с раз-
рывами по периметру здания, не более, чем на один шаг; при этом раз-
рывы плит лоджий совместно с экранами-диафрагмами расположены в 
одном пролете по высоте или в разбежку, например, шахматным по-
рядком [1]. 

Недостатком прототипа является конструктивно-технологиче-
ская сложность из-за необходимости стягивать противоположно рас-
положенные и вертикально установленные пилоны рам образованной 
обстройки как по продольным, так и по торцевым стенам дома, произ-
водя эти операции на покрытии дома. 

Задача предлагаемого изобретения – упрощение технологиче-
ской операции по обжатию крупнопанельного остова, применительно 
к домам небольшой длины (2—3 секции) при сохранении высокого 
уровня благоустройства квартир на всех этажах.  
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Поставленная задача решается тем, что многоэтажные рамы вы-
полнены составными высотой на этаж каждая, а плиты перекрытий 
лоджий расположены на решетках пилонов рам и соединены с возмож-
ностью сдвига и последующего крепления их между собой, образуя по 
периметру дома на уровнях горизонтальных швов поэтажные непре-
рывные пояса, причем окончательное соединение (замыкание) поясов 
после взаимного их натяжения расположено по середине (в «замке» 
каждой продольной и торцевой стены на каждом этаже, при этом 
вкладыши толщиной, превышающей глубину швов, помещены в гори-
зонтальных швах по концам каждой плиты перекрытия лоджий. 

Изобретение поясняется чертежами на рисунке 4.2.6: фиг. 1 – 
фасад дома после и до реконструкции (слева направо); фиг. 2 – план; 
фиг. 3 – поперечный разрез; фиг. 4 – вид А на фиг. 1; фиг. 5 – фрагмент 
плана в месте замыкания поясов (в «замках») на фиг. 2. 

Реконструируемый пятиэтажный панельный жилой дом 1 вклю-
чает наружные продольные панели 2, торцевые панели 3, поперечные 
внутренние несущие панели 4 стен, междуэтажные плиты 5 перекры-
тий, а также пространственную обстройку 6. Панели 2—5 соединены 
между собой и с плитами 5 перекрытий монтажными связями и обра-
зуют панельный диафрагмо-стеновой остов дома 1, опирающийся на 
фундаменты 7. Наружные панели 2, 3 могут быть трехслойными.  

Обстройка 6 включает пилоны 8 шириной на лоджию, самостоя-
тельные фундаменты 9 под пилоны 8, плиты 10 перекрытий лоджий и 
экраны-диафрагмы 11. Пилоны 8 выполнены двухветвевыми с гори-
зонтальными решетками 12 в уровнях плит 10 перекрытий лоджий, 
уложенных вплотную к наружным панелям 2 и 3 в углублениях верти-
кальных швов 13 между ними, т. е. в местах расположения внутренних 
поперечных несущих панелей 4. Плиты 10 лоджий, являющиеся риге-
лями рам обстройки 6, уложены в пролетах между пилонами 8 в уров-
нях плит 5 перекрытий дома 1 поверх решеток 12 с возможностью 
продольного сдвига на них и дальнейшего жесткого крепления к ним. 
Для этого плиты 10 лоджий в своих торцах обеспечены закладными 
деталями 14, а решетки 12 по верху – закладными деталями 15. Плиты 
10 лоджий уложены вплотную к наружным панелям 2 и 3, для чего в 
горизонтальные швы 16 вложены прокладки 17, толщиной, превы-
шающую глубину этих швов. Экраны-диафрагмы 11 размещены с на-
ружной стороны пилонов 8 и жестко прикреплены к ним своими за-
кладными деталями 18 к закладным деталям 19 на пилонах 8. Пилоны 
8 с прикрепленными на решетках 12 плитами 10 лоджий установлены 
на самостоятельных  фундаментах  9  по  всем  вертикальным  швам 13  
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Рисунок 4.2.6 – Реконструируемый пятиэтажный крупнопанельный  
жилой дом 

 

фиг. 1  –  фасад  после  и  до  реконструкции  (слева  направо); фиг. 2 – план; фиг. 3 – 
поперечный разрез; фиг. 4 – вид А на фиг. 1; фиг. 5 – фрагмент плана в «замке» на фиг. 2: 
 

1 – дом; 2 – продольные панели; 3 – то же, торцевые; 4 – то же, поперечные;  5 – плиты 
дома; 6 – обстройка; 7 – фундаменты дома; 8 – пилоны; 9 – фундаменты пилонов; 10 – 
плиты лоджий; 11 – экраны-диафрагмы; 12 – решетки пилона; 13 – вертикальные швы; 
14 – закладные детали плит лоджий; 15 – то же, решеток; 16 – горизонтальные швы; 17 – 
прокладки; 18 – закладные детали экранов-диафрагм; 19 – то же, пилонов. 



 338

(т. е. напротив внутренних поперечных несущих панелей 4) по всему 
периметру дома 1 на уровнях каждого горизонтального шва 16 на всех 
его этажах. Плиты 10 лоджий в середине (т. е. в «замке») каждой про-
дольной и торцевой стены поочередно на каждом этаже снизу вверх 
стянуты друг к другу и жестко прикреплены в таком состоянии между 
собой и к решеткам 12 пилонов 8. Все крепления элементов обстройки 
6 производят сваркой закладных деталей 14, 15 и 18, 19. 

Реконструированный пятиэтажный панельный жилой дом 1 ра-
ботает следующим образом. 

При физическом износе дома 1 (т. е. при утрате из-за коррозии 
работоспособности монтажных связей между панелями 2, 3, 4 и пли-
тами перекрытий 5, а также соединительных стержней в трехслойных 
панелях 2, 3) их функции берут на себя элементы пространственной 
самоустойчивой и геометрически неизменяемой обстройки 6, имею-
щей необходимую несущую способность, а именно: пилоны 8, опи-
рающиеся на самостоятельные фундаменты 9, плиты 10 лоджий, рас-
положенные на решетках 12, и экраны-диафрагмы 11, прикрепленные 
к пилонам 8 с их наружной стороны. Совместная работа всех элемен-
тов обстройки 6 обеспечивается жесткими креплениями сваркой за-
кладных деталей 14, 15 и 18, 19. Восстановление работоспособности 
остова дома 1 обеспечивает обстройка 6 в связи с тем, что пилоны 8, 
установленные по всем вертикальным швам 13 и плиты 10 лоджий, 
расположенные по горизонтальным швам 16 дома 1 лишают всех сте-
пеней свободы перемещения панелей 2, 3, 4 стен и плит 5 перекрытий 
благодаря поясному поэтажному обжатию обстройкой 6.  

Обжатие обстройкой 6 остова дома 1 без разрушения наружных 
стеновых панелей 2, 3, 4 при сдвигании плит 10 лоджий к «замкаJм» 
образуемых поясов обеспечивают прокладки 17 за счет зазора между 
стенами дома 1 и обстройкой 6, получаемого от толщины указанной 
прокладки, превышающей глубину швов 13, 16 между панелями 2, 3, 
4. При длине дома более 3 секций обжатие по середине дома ослабля-
ется из-за увеличения продольной гибкости поэтажных поясов в соб-
ственной плоскости.  

Изобретение упрощает технологические операции по обжатию 
крупнопанельного остова дома небольшой длины (2—3 секции), ис-
ключается необходимость в шпорах фундаментов дома (в связи с ис-
ключением распора, возникающего из-за стягивания пилонов вверху); 
при этом сохраняется уровень благоустройства квартир на всех этажах 
(по прототипу) за счет сохранения лоджий, сохраняется также возмож-
ность надстройки мансардного этажа.  
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Формула  изобретения  7  

 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ ПЯТИЭТАЖНЫЙ КРУПНОПАНЕЛЬ-
НЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ, включающий продольные и торцевые наружные 
стены и перекрытия, а также поперечные рамы усиления из пилонов с 
решетками шириной на лоджию, установленные на самостоятельных 
фундаментах вплотную к продольным стенам в местах расположения 
вертикальных швов, и ригелей в виде плит лоджий, уложенных в уров-
нях перекрытий в пролетах между пилонами вплотную к продольным 
стенам, образуя обстройку, причем между элементами обстройки и на-
ружными панелями стен в их швах уложены прокладки высотой, пре-
вышающей глубину швов, отличающийся  тем, что многоэтажные 
рамы выполнены составными высотой на этаж каждая, а плиты пере-
крытий лоджий расположены на решетках пилонов рам вплотную к 
наружным стеновым панелям и соединены с возможностью сдвига и 
последующего крепления их между собой, образуя по периметру дома 
на уровнях горизонтальных швов поэтажные непрерывные пояса, при-
чем окончательное соединение (замыкание) поясов после взаимного их 
натяжения расположено по середине в («замках») каждой продольной 
и торцевой стены на каждом этаже, при этом вкладыши помещены в 
горизонтальных швах по концам каждой плиты перекрытия лоджий. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент України № 13777 А, МПК Е 04 G 23/00. Багатоповерховий крупнопа-
нельний житловий будинок, що реконструюється, 1997 (прототип). 

 
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС З БАГАТОПОВЕРХОВИХ  

КРУПНОПАНЕЛЬНИХ БУДИНКІВ, ЩО РЕКОНСТРУЮЮТЬСЯ 
 
Известен комплекс из реконструируемых многоэтажных круп-

нопанельных домов с мансардными этажами, оснащенными попереч-
ными рамами усиления, стойки которых с двух сторон вплотную при-
мыкают к вертикальным швам между наружными панелями [1]. 

Этот комплекс имеет тот недостаток, что поперечные рамы уси-
ления не образуют самоустойчивых структурных каркасов, поскольку 
их стойки закреплены к поперечным несущим панелям дома и оперты 
на его фундаменты, а это не позволяет рядом и параллельно располо-
женные дома оснастить атриумами с покрытиями над придомовыми 
территориями и над домами для их защиты от разрушительных (атмо-
сферных) воздействий. Последние снижают долговечность домов из-за 
коррозии деталей крепления. Устройство же атриумов с покрытием 
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комплекса в данном решении невозможно из-за отсутствия связей ме-
жду рядом стоящими домами и оснащения домов дополнительными 
усиливающими элементами, образующими самоустойчивые структу-
ры, а при наличии последних из-за недопустимого увеличения нагру-
зок на существующие фундаменты домов, которые приведут к допол-
нительным деформациям остова в целом. 

В основу изобретения поставлена задача усовершенствования 
жилого комплекса путем обеспечения связей между рамами усиления 
стоящих рядом домов и оснащения их дополнительными усиливаю-
щими элементами с образованием самоустойчивых структур, что 
обеспечит общую устойчивость домов и целостность наружных пане-
лей в случае отказа деталей крепления, а также оснащения домов и 
комплекса в целом (включая придомовые территории) покрытием, что 
дополнительно повысит долговечность домов.  

Поставленная задача решается тем, что расположенные рядом 
реконструируемые многоэтажные панельные дома объединены рамной 
конструкцией, которая усиливает эти дома и одновременно защищает 
их и придомовую территории от атмосферных воздействий.  

Сущность изобретения поясняется чертежами, приведенными на 
рисунке 4.2.7, где на фиг. 1 показан жилой комплекс из реконструи-
руемых многоэтажных панельных домов, вид с торцов; на фиг. 2 – то 
же, вид сверху. 

Жилой комплекс из реконструируемых многоэтажных панель-
ных домов 1 имеет поперечны рамы 2 усиления, опирающиеся на са-
мостоятельные фундаменты 3. Рамы 2 усиления являются распор-
ными, для чего их ригели имеют шарнир 4 в коньке. С противополож-
ной ригелю стороны стойки выполнены высотой, превышающей высо-
ту дома 1 на высоту мансардного этажа, и имеют свободные консоли 5. 
Рамы 2 установлены поперек стоящих рядом и параллельных между 
собой домов 1, причем стойки рам 2 примыкают вплотную к верти-
кальным швам наружных панелей. По ригелям рам 2 на части их про-
лета, примыкающей к карнизам домов 1 или по всему пролету выпол-
нено светопрозрачное покрытие (кровля) 6, имеющее дополнительные 
несущие элементы – распорки 8 и связи 9. Свободные консоли 5 смеж-
ных рам 2 (т. е. с противоположных фасадов одного дома) и их верх-
ние части стоек образуют каркас мансардного этажа (или ограды экс-
плуатируемого покрытия). Стойки рам 2 целесообразно выполнять в 
виде пилонов, имеющих ширину, равную ширине лоджии, которые со-
единены между собой в горизонтальные пояса плитами лоджий 7. Кон-
цы консолей  5  могут  иметь свободно податливое конструктивное вы- 
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Рисунок 4.2.7 – Жилой комплекс из реконструируемых многоэтажных 

крупнопанельных домов 
 

фиг.1 – жилой комплекс, вид с торцов; фиг. 2 – то же, вид сверху: 
 

1 – дома; 2 – рамы усиления; 3 – отдельные фундаменты; 4 – шарнир в коньке; 5 – кон-
соли рам усиления; 6 – светопрозрачное покрытие над придомовой территорией; 7 – 
плиты лоджий в рамах; 8 – распорки в светопрозрачном покрытии; 9 – там же, связи 
 
полнение, необходимое для образования мансардного покрытия, а ри-
гели или стойки могут снабжаться устройствами для регулирования 
усилий распора рам 2 усиления (передаваемого на остовы домов) и 
компенсации неточностей в размерах пролетов между домами 1. Риге-
ли рам 2 совместно с покрытием 6 образуют крытые придомовые тер-
ритории – атриумы (частично или полностью вплоть до создания ис-
кусственного микроклимата). В состав покрытия 6 может быть вклю-
чен экранирующий элемент защиты от электромагнитных излучений 
(при нахождении рядом с жилым комплексом телевизионной вышки 
или другого источника электромагнитного излучения, т. е. загрязнения 
окружающей среды). 
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Каждый реконструируемый дом 1 конструктивно работает со-
вместно с рядом расположенным параллельным ему таким же реконст-
руируемым домом 1, образуя совместно с элементами усиления (рама-
ми 2 со стойками, ригелями с консолями 5, фундаментами 3, плитами 
лоджий 7, распорками 8 и связями 9) и ограждения (покрытием 6) жи-
лой комплекс. Рамы 2 усиления совместно с несущими элементами 3, 
7, 8 и 9 образуют пространственную самоустойчивую жесткую струк-
туру, вплотную примыкающую к продольным стенам расположенных 
рядом домов 1, чем обеспечивается устойчивость этих домов с одной 
стороны при потере работоспособности монтажных связей между на-
ружными панелями и плитами перекрытий и соединительных стерж-
ней между слоями в самих панелях. Такая же структура по другую сто-
рону каждого дома 1, аналогично фиксирует проектное положение про-
тивоположных продольных стен, а обе они совместно – обеспечивают 
устойчивость дома 1 в целом, принимая на себя ветровой напор, сне-
говую нагрузку, нагрузку от статически неустойчивого равновесия 
наружных стен, а также другие нагрузки и воздействия. Устойчивому 
положению реконструированных домов 1 способствует дополнитель-
ное обжатие их рамами 2, создаваемое в них благодаря регулируемому 
распорному устройству, например, шарниру 4 в коньке рам 2. Самоус-
тойчивость рам 2 достигается за счет элементов, объединяющих их по-
верху – ригелями с консолями 5, распорками 8 и связями 9, а также 
благодаря стоек (при рациональном использовании их сечения), вы-
полненных в виде пилонов, жестких в собственной плоскости с разви-
той опорной базой на отдельных фундаментах 3 (уложенных рядом с 
существующими), плитами лоджий 7, уменьшающих гибкость пило-
нов из их плоскости.  

Светопрозрачная кровля покрытия 6 сохраняет условия естест-
венного освещения квартир и придомовых территорий; оно в целом 
(включая ригели, распорки 8 и связи 9) защищает от атмосферных 
осадков, снеговой нагрузки, резких перепадов отрицательных темпера-
тур наружного воздуха в зимний период эксплуатации, а также от за-
грязнений наружного воздуха. 

Изобретение позволяет примерно в два раза увеличить долго-
вечность «пятиэтажек» – за счет продления срока службы деталей кре-
пления и дополнительной эксплуатации после отказа последних от 
коррозии, делая реконструкцию и модернизацию панельных домов 
экономически целесообразной;  при этом повышается уровень благо-
устройства и комфорта жилого комплекса, компенсирующий мораль-
ный износ домов в нем.  
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Формула  изобретения  8  

 

1. ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС ИЗ РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ МНОГО-
ЭТАЖНЫХ КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ДОМОВ с надстройками ман-
сардных этажей, оснащенных поперечными рамами усиления, стойки 
которых с двух сторон вплотную примыкают к вертикальным швам 
между наружными панелями, отличающийся  тем, что рамы рядом 
стоящих домов объединены между собой поверху с образованием ме-
жду домами самоустойчивых пространственных структур, а над дома-
ми – каркасов мансардных этажей, которые оснащены покрытием ком-
плекса, причем стойки рам оперты на самостоятельные фундаменты. 

2. Жилой комплекс по п. 1 отличающийся  тем, что стойки 
рам выполнены в виде многоэтажных лоджий;  

3. Жилой комплекс по п. 1 отличающийся  тем, что простран-
ственные структуры в несущих конструкциях снабжены регулируемым 
распорным устройством. 

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент РФ № 1823907, М. Кл. Е 04 G 23/00, 1993 (прототип). 
 

БАГАТОПОВЕРХОВИЙ КРУПНОПАНЕЛЬНИЙ ЖИТЛОВИЙ 
БУДИНОК, ЩО РЕКОНСТРУЮЄТЬСЯ,  З  БАГАТОПОВЕРХОВОЮ 

НАДБУДОВОЮ, ЩО НЕ НАВАНТАЖУЄ 
 

Известен реконструируемый многоэтажный жилой дом, вклю-
чающий наружные панели стен, образующие вертикальные и горизон-
тальные швы между собой, а также нанесенный на фасадные поверх-
ности и по швам между панелями твердеющий полимерный слой, на-
пример, из напыляемого пенополиуретана, причем по слою утеплителя 
прикреплен слой армированной штукатурки [1]. 

Недостатком такой реконструкции является достижение только 
утепления наружных стен (защиты от тепломассопереноса) и монтаж-
ных связей, а также соединительных стержней (деталей крепления) от 
неблагоприятных воздействий внешней среды; техническое решение 
не обеспечивает усиления остова здания, не повышает благоустройст-
ва квартир и не приводит к повышению плотности заселения жилой 
застройки. 

Более близким решением является реконструируемый много-
этажный кирпичный дом, включающий многоэтажную не нагружаю-
щую надстройку, возведенную на многоэтажной пристройке, опираю-
щуюся  на  самостоятельные  фундаменты,  расположенные на расстоя- 
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нии от дома, причем между стенами дома и пристройкой предусмот-
рено свободное пространство, обеспечивающее независимую работу 
существующей и новой частей сооружения [2]. 

Этот аналог повышает благоустройство квартир на всех этажах, 
увеличивает плотность заселения жилой застройки, однако он не про-
дляет существенно долговечности существующего дома, не улучшает 
эксплуатационных качеств наружных стен и комфортности квартир 
(из-за продуваемости наружных стен через швы между панелями). 

Наиболее близким техническим решением к изобретению явля-
ется реконструируемый многоэтажный панельный дом с не нагружаю-
щей многоэтажной надстройкой, возведенный на многоэтажной об-
стройке, опирающейся на самостоятельные фундаменты, расположен-
ные на расстоянии от дома, причем внутренние вертикальные поверх-
ности обстройки приближены к наружным стенам в местах располо-
жения вертикальных швов посредством многоступенчатого ростверка 
пилонов обстройки из бетонных блоков с образованием консолей в 
сторону дома, на которую опирается многоэтажная обстройка и над-
стройка [3]. 

Решение реконструкции по прототипу повышает благоустройст-
во квартир на всех этажах за счет дополнения его лоджиями и увели-
чения плотности заселения жилой зоны за счет многоэтажной над-
стройки. Однако такое решение имеет следующие недостатки.  

Конструкция обстройки не обеспечивает эффективной защиты 
от тепломассопереноса при неблагоприятных и агрессивных внешних 
воздействий из-за наличия «вторичных» швов между сборными эле-
ментами обстройки и наружными панельными стенами дома. Прибли-
жение внутренних вертикальных поверхностей обстройки к сущест-
вующему дому при плотном прилегании их друг к другу приведет при 
разности деформаций дома и обстройки к разрушению соприкасаю-
щихся конструкций (сдиранию фактурных слоев, смещению наружно-
го защитного бетонного слоя, выдергиванию соединительных стерж-
ней из стеновых панелей трехслойной конструкции и т. п.). При не-
плотном прилегании приближенных поверхностей обстройки и дома 
долговечность последнего будет определяться долговечностью (рабо-
тоспособностью) его деталей крепления, т. к. после их отказа панель-
ный дом перестанет быть пригодным к эксплуатации. Большое разли-
чие в долговечности новой многоэтажной надстройки и панельного 
дома делает такое направление реконструкции нецелесообразным, т. к. 
переносит проблему «пятиэтажек» в будущее, еще более осложнив ее 
дополнительным возведением обстройки и надстройки. Многоступен-
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чатый ростверк пилонов обстройки из бетонных блоков с образовани-
ем консолей в сторону дома, на которую опирается многоэтажная об-
стройка и надстройка из сборных элементов, делает все сооружение 
ненадежным по условиям возможности скола бетонной консоли и са-
моустойчивости многоэтажной обстройки, поскольку многоэтажная 
надстройка опирается не на все поперечное сечение сооружения, а 
только на крайние участки с большим эксцентриситетом, что требует 
трудо- и материалоемких сопряжений элементов обстройки между 
собой. 

Задачей изобретения является упрощение конструкции обстрой-
ки и повышение ее надежности, увеличение долговечности сущест-
вующего дома более нормативного срока и приближение ее долговеч-
ности к долговечности надстройки из крупноразмерных элементов, а 
также повышение эксплуатационных качеств наружных стен самого 
дома при сохранении положительных эффектов прототипа в отноше-
нии повышения благоустройства квартир на всех этажах (за счет до-
полнения его лоджиями) и увеличения плотности заселения жилой 
зоны (за счет многоэтажной надстройки). 

Поставленная задача решается тем, что в реконструируемом до-
ме с не нагружающей надстройкой по прототипу, обстройка выполне-
на с отличающимися признаками, которые иллюстрируются рисунком 
4.2.8: фиг. 1 – показан реконструируемый многоэтажный крупнопа-
нельный дом с не нагружающей многоэтажной надстройкой, попереч-
ный разрез; фиг. 2 – схема реконструированного дома, поясняющая 
характер его работы; фиг. 3 – узел А на фиг. 1; фиг. 4 – разрез І-І на 
фиг. 1. 

Реконструируемый многоэтажный панельный дом 1 имеет не на-
гружающую его многоэтажную надстройку 2, которая возведена на 
многоэтажной обстройке 3, опирающийся на самостоятельные фунда-
менты 4, расположенные на расстоянии от дома 1. Внутренние верти-
кальные поверхности обстройки 3 приближены к наружным стенам 
дома 1 в местах расположения на них вертикальных швов. Много-
этажная обстройка 3 выполнена в виде диафрагмо-двухветвевой в по-
перечном сечении пространственной рамы с ригелем 8 высотой на 
технический этаж и со сходящимися на самостоятельных фундаментах 
4 и жестко соединенных в узлах сопряжения с ветвями 5, 6 пилонов 7. 
Между внутренними вертикальными поверхностями внутренней ветви 
5 и наружными стенами дома 1 помещен антифрикционный и тепло-
массоизолирующий слой 9 из упруго-пластичного материала, напри-
мер, пенополиуретана, толщинка которого превышает глубину швов в  
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Рисунок 4.2.8 – Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный жилой дом 
с не нагружающей многоэтажной надстройкой 

 

фиг. 1 – жилой дом, поперечный разрез; фиг. 2 – схема, поясняющая работу реконструи-
руемого дома; фиг. 3 – узел А на фиг. 1; фиг. 4 – разрез І-І на фиг. 1: 
 

1 – жилой дом; 2 – многоэтажная надстройка; 3 – многоэтажная обстройка; 4 – самостоя-
тельные фундаменты; 5 – внутренняя ветвь пилона; 6 – то же, наружная; 7 – пилон; 8 – 
ригель высотой на технический этаж; 9 – антифрикционный и тепломассоизолирующий 
слой; 10 – плиты перекрытий шириной на лоджию; 11 – стенки пилонов; 12 – консоль-
ный вынос. 
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наружных стенах и неровностей в них по вертикали. Пилоны 7 имеют 
плиты 10 перекрытий шириной на лоджию, расположенные на уровнях 
горизонтальных швов между теми же панелями, при этом плиты 10 
жестко соединены посредством закладных деталей с внутренней 5 и 
наружной 6 ветвями пилонов 7. Двухветвевые пилоны 7 выполнены 
двутаврового профиля с равновеликими по несущей способности вет-
вями 5, 6, внутренние из которых 5 развиты по ширине простенков 
между проемами в наружных панелях дома 1, а внешние 6 – поперек 
им. Стенки 11 пилонов 7 могут быть глухими или иметь проем и на 
уровне опирания на фундаменты 4, имеют консольный вынос 12 в сто-
рону дома 1, перекрывающий расстояние между фундаментами 4 и 
домом 1. При этом полки 5, 6 пилонов 7 в опорной части сходятся друг 
с другом.  

Таким образом, несущие элементы – пилоны 7 (с ветвями 5, 6 и 
стенками 11), плиты перекрытий 10 и ригели 8 образуют рамы с жест-
кими узлами, которые плотно (за счет слоя 9 из упруго-пластичного 
материала) примыкая к дому 1 по всему его контуру, образуют, в свою 
очередь, многоэтажную обстройку 3, опирающуюся на самостоятель-
ные фундаменты 4. На многоэтажной обстройке 3 (как на консольно-
платформенном основании) возводится многоэтажная надстройка 2, 
например, сборное каркасно-панельное здание с облегченными навес-
ными стенами. 

Реконструируемый многоэтажный крупнопанельный дом 1 с не 
нагружающей многоэтажной надстройкой 2 работает следующим об-
разом.  

Нагрузка от многоэтажной надстройки 2 передается на несущие 
элементы многоэтажной обстройки (внутреннюю 5 и наружную 6 вет-
ви пилонов 7, а также через ригель 8, высотой на технический этаж), 
которые в функционирующей совокупности являются в поперечном 
сечении диафрагмо-двухветвевой пространственной рамой с жесткими 
узлами и потому самоустойчивой структурой. При этом пилоны 7, 
имеющие большую конструктивную высоту, соответствующую габа-
ритной высоте дома 1, жестко соединены плитами перекрытий 10 лод-
жий на всех этажах, что многократно уменьшает расчетную высоту 
пилонов из их плоскости (вдоль дома). Пилоны 7 имеют две ветви 5 и 
6, расставленные друг от друга на ширину плит 10, что обеспечивает 
им устойчивость в собственной плоскости. Сходящиеся ветви 5, 6 пи-
лонов обеспечивают возможность работы опорной части обстройки с 
эксцентрично прилагаемой нагрузкой на фундаменты 4 на удалении от 
фундаментов существующего дома 1. Одновременно консольное опи-
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рание пилонов обеспечивает плотное прижатие внутренней ветвью 5 
пилонов 7, развитой на ширину простенков между проемами наруж-
ных панелей стен дома 1, закрывая вертикальные швы между ними. 
Плиты 10, жестко прикрепленные к ветвям 5, 6, закрывают горизон-
тальные швы наружных панелей стен дома 1 и являются горизонталь-
ными диафрагмами жесткости между пилонами 7, а стенки 11 – диа-
фрагмами жесткости между полками 5, 6. Полки внутренних ветвей 
пилонов 7 являются ограничителями перемещения наружных панелей 
стен дома 1 при отказе деталей крепления и соединительных стержней, 
удерживая эти панели от падения наружу. Консольный вынос 12 обра-
зует консольно-платформенный стык, выполняющий функцию дефор-
мационно-осадочного шва, обеспечивающего взаимное плоскопарал-
лельное перемещение многоэтажной обстройки 3 с многоэтажной над-
стройкой 2 относительно реконструированного крупнопанельного жи-
лого дома 1, т. е многоэтажная обстройка является  жесткой обоймой, 
которая фиксирует работоспособное положение всех элементов этого 
дома 1 при их возможных деформациях на различных стадиях его «жи-
зни», включая периоды нормальной и предаварийной эксплуатации, а 
также после отказа монтажных связей соединительных стержней (т. е. 
стадии разрушения панельного остова, которая для жильцов дома не бу-
дет замечена). При этом антифрикционный и тепломассоизолирующий 
слой 9 обеспечивает свободное скольжение трущихся поверхностей на-
ружных стен дома 1 и внутренних ветвей 5 пилонов 7, повышая одно-
временно теплотехнические качества наружных стен дома 1. Плиты 10 
перекрытий являются плитами лоджий, которые должны быть ограж-
дены экранами-диафрагмами с поручнями (на рис. 4.2.8 не показаны). 

Изобретение позволяет продлить долговечность панельных до-
мов на срок более нормативного за счет дублирования (компенсации 
новыми) крепежными элементами, деталями и обстройкой; упрощает-
ся конструктивное решение обстройки, повышается ее надежность за 
счет рациональной статической работы принятых конструкций и мате-
риалов.  

Улучшаются также эксплуатационные качества панельного дома 
благодаря антифрикционному и тепломассоизолирующему слою меж-
ду поверхностями стен этого дома и внутренних стоек пилонов; сохра-
няются положительные качества технического решения по прототипу, 
а именно: повышение уровня благоустройства жильцов на всех этажах 
за счет дополнительной площади от лоджий на каждом этаже и увели-
чения плотности заселения микрорайонов благодаря многоэтажной 
надстройке.  
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Формула  изобретения  9  

 

РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ МНОГОЭТАЖНЫЙ КРУПНОПАНЕ-
ЛЬНЫЙ ДОМ С НЕ НАГРУЖАЮЩЕЙ МНОГОЭТАЖНОЙ НАД-
СТРОЙКОЙ, возведенной на многоэтажной обстройке, опирающийся 
на самостоятельные фундаменты, расположенные на расстоянии от 
дома, причем внутренние вертикальные поверхности обстройки при-
ближены к наружным стенам дома в местах расположения вертикаль-
ных швов, отличающийся  тем, что многоэтажная обстройка выпол-
нена в виде диафрагмо-двухветвевой в поперечном сечении простран-
ственной рамы с жесткими узлами со сходящимися на самостоятель-
ных фундаментах ветвями, а между внутренними вертикальными по-
верхностями ее и наружными стенами дома помещен антифрикцион-
ный и тепломассоизолирующий слой из упруго-пластичного материа-
ла, например, пенополиуретана, толщинка которого превышает глуби-
ну швов в наружных стенах и неровностей в них по вертикали. 

    

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Вавуло Н. Улучшение теплозащиты эксплуатируемых жилых домов // На 
стройках России, 1988, № 3, с. 17. 

2. Шумилов М.С.  Гражданские здания и их техническая эксплуатация. – М.: 
Высшая шк., 1985, с. 345–350, рисунок 20.1 в. 

3. Реконструкция и модернизация пятиэтажных жилых домов первых массовых се-
рий типовых проектов. – М.: ЦНИИЭПжилища, 1988, с. 42, рис. 30, узел 1 (прототип). 
 
 

4.3  Модернізація типового збірного залізобетонного каркаса 
 

 

Тема попереднього 
ознайомлення:  
«Міжвидовий каркас  
серії 1.020-1/87»               

Типова серія 1.020-1/87 міжвидового 
каркаса зі збірного залізобетону при-
значена для багатоповерхових громад-
ських  будівель,  виробничих і допоміж- 

них будівель промислових підприємств. Міжвидовий каркас запроек-
тований по зв'язковій схемі з шарнірним стикуванням ригелів з коло-
нами. Просторову стійкість каркаса забезпечують вертикальні залізо-
бетонні діафрагми жорсткості та горизонтальні зв′язкові плити 
перекриттів, які прикріплені до ригелів і колон зварюванням (рис. 
4.3.1). 

Діафрагми жорсткості розташовують симетрично відносно пла-
нувальних осей будівлі в обох напрямках. Кількість діафрагм в одному 
температурному блоці має бути не менше трьох, а геометричні осі усіх 
діафрагм не повинні перетинатися в одній точці.  
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Рисунок 4.3.1 – Вузол сполучення ригеля 
з колоною і зв'язковою плитою перекриття 

 

фіг. 1 – загальний вигляд; фіг. 2 – вигляд збоку; 
фіг. 3 – план:1 – двохконсольна колона серед-
нього ряду; 2 – ригель рядовий двотаврового 
перерізу; 3 – зв′язкова настил-розпірка (без 
пустот); 4 – закладні деталі для кріплення риге-
ля до колони; 5 – накладка; 6 – «схована» кон-
соль колони; 7 – шви зварювання. 

 
       Конструктивні елементи міжви-
дового каркаса: колони, ригелі, плити 
перекриття у вигляді багатопустотних 
плит прольотом 6,0 м (скорочених з 
номінальним розміром 5,7 м); прольо-
том 7,2 (6,9) м; 9,0 (8,7) м; 3,0 (2,7) м; 
плит Т і ТТ великих прольотів 9,0 і 
12,0 м, також скорочених  під  номіна- 

нальні розміри кроків (8,7 і 11,7 м відповідно). Переріз колони 
400×400 мм, висота ригеля 450 мм під багатопустотні плити прольотом 
3 і 6 м і 600 мм при прольоті 9 м. Прив'язка колон до модульних 
координаційних осей – осьова. 

Згідно з проектом каркас застосовується із самонесучими це-
гельними або типовими великоблоковими стінами, призначеними для 
цієї серії.  

Дана серія забезпечує широкий діапазон варіантів об'ємно-пла-
нувальних схем у плані і по висоті. Габаритні схеми складають з одна-
кових по висоті поверхів (з другого поверху): у 3,6; 4,2; 4,8 і 6,0 м, а 
також зі збільшеною висотою першого поверху у 6,0 і 7,2 м; з пере-
криттями із багатопустотних плит і плит ТТ номінальних прольотів у 
3,0; 6,0; 7,2; 9,0 м, і номінальних кроків у 3,0; 6,0; 7,2; 9,0; 12,0 м.  

Дана серія забезпечує також широкий діапазон варіантів за роз-
рахунковим рівномірно розподіленим навантаженням на перекриття 
для будівель з уніфіковано-параметричним рядом у 400, 600, 800, 1000, 
1250, 1600 кгс/м2.  

Крім того, міжвидовий каркас запроектований на ряд наванта-
жень – колони розраховані на навантаження від ригелів на консоль у 
21 і 33 тс, що можна вважати за модульний ряд. 

Загальна кількість типів збірних виробів каркаса: колон – 7, ри-
гелів – 4, діафрагм – 4. Разом – 15. Кількість марок конструктивних 
елементів: колон одноповерхової розрізки – 320; двохповерхової – 481; 
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трьохповерхової – 273, разом – 898 марок; ригелів – 88; діафрагм – 62. 
Усього – 1048 марок. 

Міжвидовий каркас зі збірного залізобетону с.1.020-1/87 при 
відповідності вимогам міждержавної стандартної «Модульной коор-
динации размеров в строительстве» (МКРС) відповідає також теоре-
тичним положенням «Обобщенной модульной координации в строи-
тельстве» (ОМКС). * 

 

    
*Романенко И.И. Индустриализированные строительные системы: методология 

заменяемости и модульности. – Харьков: ХНАГХ, 2008, с. 187––201.  
 

Даний каркас є міжвидовим з-за його таких властивостей: разова 
геометрична і вантажна (обидві модульні) координація елементів кар-
каса, осьова прив'язка колон до координаційних осей, великий діапа-
зон можливих об'ємно-планувальних схем для будівель різного функ-
ціонально-технологічного призначення (за навантаженням на пере-
криття), естетичне конструктивне рішення каркаса (сховані консолі 
колон, квадратні півсховані ригелі з квадратними колонами узгодже-
них розмірів). 

Виходячи з наведеної характеристики можна припустити, що 
даний каркас має додаткові можливості щодо поширення області його 
застосування. Далі пропонуватимуться АКТ рішення на базі сеорії 
1.020-87 з:  

• використанням стінових панелей, призначених для житлових 
будівель (що було неможливо під час масового житлового будівництва 
за типовими проектами);  

• виконанням навісних зовнішніх стін (що не передбачено про-
ектною документацією);  

• збільшенням варіантів (порівняно з проектом) об'ємно-пла-
нувальних схем і збільшенням багатоваріантності каркасної системи;  

• поширенням області застосування на житлове будівництво 
(що унеможливлювалося техніко-економічними обмежуваннями і тех-
нічною політикою у будівництві у добу типового проектування). 
 

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН ЖИТЛОВИХ 
БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ 

 
Винахід стосується галузі будівництва, а саме – зведення стін 

житлових багатоповерхових каркасних будівель.  
Відомо про спосіб зведення зовнішньої цегельної стіни будівлі, 

яку виконують з двох поздовжніх стінок – зовнішньої і внутрішньої, пе-
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рев'язують цеглою середню частину по висоті і у плані з утворенням по-
рожнин, що заповнюють дрібними блоками [Скоров Б.М. Гражданские и 
промышленные здания. – М.: Высш. шк., 1978, с. 173, рис. ХІ.13, в]. 

Спосіб дозволяє підвищити ефективність будівництва під час 
зведення стін за рахунок застосування більшого, ніж цегла, розміру ви-
робів – дрібних блоків. Недоліком способу є те, що застосування у це-
гельних стінах дрібних блоків відповідає у даний час низькому рівню 
індустріалізації. У зведенні багатоповерхових каркасних будівель, на-
приклад, на базі с.1.020-1/87 (при умові застосування її для житлових 
будівель) такий спосіб буде неефективним. 

Відомо також про спосіб зведення зовнішніх стін багатоповер-
хових каркасних будівель, що містить попередній монтаж каркаса зі 
збірних елементів з уніфікованими габаритними параметрами у коор-
динаційних осях (прольотом, кроком, висотою поверху) та подальший 
монтаж великопанельних стін з кріпленням стінових панелей до 
елементів каркаса [Архитектура гражданских и промышленных зда-
ний. В 5-ти томах. – М.: Стройиздат, 1983. Т. ІІІ. Жилые здания /              
Л.Б. Великоский, А.С. Ильяшев, Т.Г. Маклакова и др.; Под общ. ред. 
К.К. Шевцова. – 2-е изд., с. 164, рис. 13.8 а].  

Даний спосіб є найбільш ефективним, оскільки застосовуються 
індустріальні вироби – великорозмірні панелі. Однак недоліком цього 
способу є те, що при зміні модульних розмірів кроку, прольоту чи ви-
соти поверху каркаса необхідна відповідна зміна розмірів стінових па-
нелей по ширині і висоті. При застосуванні каркаса у різних видах бу-
дівель (громадських, виробничих або допоміжних для промислових 
підприємств і ін.) це спричиняє зростання номенклатури стінових па-
нелей, що знижує ефективність збірного будівництва. На зведення 
житлових будівель каркас с.1.020-1/87 не поширюється і передбачена 
для нього типова номенклатура стінових панелей для таких будівель є 
неприйнятною.  

Найбільш наближеним до винаходу, що подається, є спосіб зве-
дення зовнішніх стін багатоповерхових каркасних будівель, що 
містить попередній монтаж зі збірних елементів каркаса з уніфікова-
ними габаритними параметрами у координаційних осях (прольотом, 
кроком, висотою поверху) та подальше зведення цегельних стін з 
кріпленням їх до елементів каркаса [Шерешевский И.А. Конструиро-
вание  промышленных  зданий  и  сооружений.  –  Л.: Стройиздат,  1979, 
с. 92, л. 6.09]. 

Рішення за прототипом надає змогу змінювати уніфіковані 
модульні параметри збірного каркаса (проліт, крок, висоту поверху), 
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що доцільно при застосуванні каркасів для різних видів будівель при 
відсутності стінових панелей необхідних розмірів. Однак зведення 
багатоповерхових каркасних будівель з цегельними стінами, зокрема, з 
каркасом с.1.020-1/87 знижує ефективність будівництва. При застосу-
ванні ж цього каркаса у житлових будівлях мусила б бути додаткова 
номенклатура стінових панелей з розмірами, що відрізняються від 
розмірів існуючих панелей у житловому будівництві з-за відмінностей 
координаційних модульних сіток. Збірний каркас с.1.020-1/87 має 
розміри кроку і прольоту більші за довжину стінових панелей житло-
вих будинків (7,2; 9,0; 12,0 м ); більша також висота поверху (3,6; 4,2; 
4,8; 6,0; 7,2 м). У таких випадках великорозмірні панелі житлових 
будинків є непридатними для застосування разом з каркасом с.1.020-
1/87.  

В основу винаходу, що поданий, покладено завдання щодо по-
ширення області застосування міжвидового каркаса с.1.020-1/87 на 
житлове будівництво і, у зв'язку з цим, використання у ньому номен-
клатури стінових панелей житлових будівель чинних типових проектів 
[Типовые строительные конструкции, изделия и узлы. Серия 1.020-
1/87: Конструкции каркаса межвидового применения для многоэтаж-
ных общественных зданий, производственных и вспомогательных зда-
ний промышленных предприятий / ЦНИИЭП ТБЗиТК, ЦНИИпром-
зданий, НИИЖБ. – КиевЗНИИЭП, 1990].  

Поставлене завдання досягається за рахунок того, що у способі 
зведення зовнішніх стін житлових багатоповерхових каркасних 
будівель, який містить попередній монтаж зі збірних елементів каркаса 
з уніфікованими габаритними параметрами у координаційних осях 
(про-льотом, кроком, висотою поверху) та подальше зведення цегель-
них стін з кріпленням їх до елементів каркаса, згідно з пропонованим 
винаходом, з цегельної кладки зводять обрамки із зовнішніми стінками 
з утворенням порожнин, відповідних до уніфікованих габаритних роз-
мірів збірних стінових панелей, а зовні – до уніфікованих габаритних 
параметрів каркаса в осях (прольоту, кроку, висоти поверху), в які 
встановлюють стінові панелі, при цьому цегельні обрамки кріплять до 
елементів каркаса, а стінові панелі – до цегельних обрамків. 

Під час зведення зовнішньої стіни багатоповерхової каркасної 
будівлі  встановленням  стінових  панелей  у  порожнини  в  цегельній 
кладці по її товщині заповнюється площина стіни відповідно до габа-
ритних розмірів каркаса (кроку чи прольоту та висоти поверху). Таким 
чином, зведення зовнішньої стіни провадиться із застосуванням ін-
дустріальних виробів – стінових панелей, що призначені для житлових 
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будинків типових серій. Для цього навкруги панелей виконують об-
рамки з цегельної кладки, розміри яких відшкодовують нестачу уні-
фікованих розмірів панелей до уніфікованих габаритних розмірів кар-
каса (кроку, прольоту, висоти поверху), які між собою є неузгоджени-
ми з-за різних областей призначення панелей і каркаса. Це можливо 
завдяки тому, що панелі утримуються усередині стіни зовнішніми це-
гельними стінками і обрамками з цегельної кладки. Причому стійкість 
цегельної стіни з убудованими в неї панелями, забезпечується тим, що 
цегельні обрамки кріплять деталями з'єднання до елементів каркаса 
(колон, ригелів), а панелі – до обрамків, наприклад, металевими стриж-
нями. Зовнішні стінки обрамків з цегли виконують додаткові функції: 
вилучають шви між панелями на фасаді будівлі, пожвавлюють фасад 
облицюванням панелей, підвищують теплотехнічні властивості зо-
внішньої стіни. Без виконання цегельних обрамків навкруги типових 
панелей по габаритних розмірах каркаса використання цих панелей 
неможливо, оскільки їхні уніфіковані габаритні розміри по фасаду і 
уніфіковані габаритні розміри каркаса (кроку, прольоту, висоти повер-
ху) не співпадають, останні є більшими.  

Відповідно до нових ознак винаходу, що поданий, багатоваріант-
ний за об'ємно-планувальними і вантажно-силовими параметрами кар-
кас с.1.020-1/87, що призначений для громадських будівель, виробни-
чих та допоміжних будівель промислових підприємств, може застосо-
вуватися також для житлових будівель. При цьому зведення житлових 
будівель з новими габаритними розмірами об'ємно-планувальних комі-
рок (прольотом, кроком, висотою поверху) не супроводжується збіль-
шенням номенклатури збірних виробів додатковими типорозмірами 
стінових панелей, оскільки використовується номенклатура таких па-
нелей, що призначена саме для житлових будівель. 

Рішенням за прототипом такий позитивний ефект отримати не 
можливо з-за конструктивного неузгодження уніфікованих габаритних 
розмірів стінових панелей з уніфікованими габаритними розмірами 
елементів каркаса. Зазначені габаритні розміри остовів житлових 
будівель та громадських і інших будівель є різними. У будівництві 
нового житла (з високим рівнем комфортності) збільшені габаритні 
розміри квартир і окремих приміщень, які у добу типового проекту-
вання і масового житлового будівництва були прийняті як щонайменш 
можливими за санітарно-гігієнічними нормами. За цих та інших при-
чин має місце неузгодженість між розмірами об'ємно-планувальних і 
конструктивних елементів житлових та громадських і інших будівель.  

Винахід пояснюється кресленнями на рисунку 4.3.2: на фіг. 1 –  
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подано фасад зовнішньої стіни житлової багатоповерхової каркасної 
будівлі в модульній координаційній сітці (фрагмент); фіг. 2 – попере-
чний розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – вузол А на фіг. 2.  
 

 

 

 
Рисунок 4.3.2 – Зовнішня стіна житлових 

багатоповерхових будівель на базі 
с. 1.20-1/87 

 

фіг. 1 – фасад стіни (фрагмент); фіг. 2 –розріз 
І-І на фіг 1; фіг. 3 – вузол А на фіг 2: 1 – коло-
ни; 2 – ригелі;  3 – цегельні стіни; 4 – деталі 
з'єднання; 5 – порожнина; 6 – цегельний об-
рамок; 7 – збірна стінова панель; 8 – утеплю-
вач.  
 
          Спосіб зведення зовнішніх 
стін житлових багатоповерхових 
каркасних будівель містить попере-
дній монтаж каркаса зі збірних еле-
ментів, зокрема, колон 1 і ригелів 2, 
та подальше зведення цегельних стін  

3 (наприклад, завтовшки у 2 цегли) з кріпленням їх деталями 4 з'єд-
нання до елементів каркаса 1, 2. Каркас має уніфіковані габаритні па-
раметри у координаційних осях, наприклад, крок 7,2 м і висоту повер-
ху 7,2 м, з якої утворюються два поверхи заввишки по 3,6 м (наприк-
лад, поділом висоти колони навпіл за допомогою додаткових консолей 
з ригелями і плитами настилів по них). У стіні 3 цегельною кладкою 
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зводять щонайменш зовнішню стінку (завтовшки у 0,5—1 цегли) та 
утворюють в середині її порожнину 5 з цегельного обрамку 6 знизу, з 
боків та зверху відповідно до розмірів збірної стінової панелі 7. В по-
рожнину 5 встановлюють стінову панель 7 (наприклад, завдовжки у 
3,0 м і заввишки у 2,8 м), при цьому цегельний обрамок 6 за своїми 
уніфікованими габаритними розмірами в осях виконують відповідно 
до уніфікованих габаритних параметрів каркаса – кроку чи прольоту і 
висоти поверху (відповідно до прикладу, що наведений, при кроці у 
7,2 м: 0,51+3,0+3,0+0,51< 7,2 м  або,  варіант, 0,38+3,0+0,38+3,0+0,38 < 
< 7,2 м і висоті поверхів у 2,8+0,8+2,8+0,8 = 7,2 м, де 0,51; 0,38 м – 
ширина цегельних обрамків, 0,8 м – їх висота разом з висотою ригеля). 

Цегельний обрамок 6 кріплять до колон 1 каркаса, а стінову па-
нель 7 – до обрамку 6 деталями 4 з'єднання. Натомість останніх чи ра-
зом з ними може зводитися внутрішня стінка (у 0,5 цегли). За конст-
руктивною схемою цегельна стіна 3 може бути навісною. У порожни-
ну 5 додається прошарок утеплювача 8 (наприклад, пінополістирол), 
який ущільнює цегельний обрамок 6 і збірну панель 7. Панель 7, що 
має уніфіковані габаритні розміри по фасаду, виготовляють заздале-
гідь як типові, але під час «адресного» проектування вони можуть ви-
готовлятися у тих самих заводських металоформах, але з більш відпо-
відними до пропонованого рішення характеристиками (необхідної тов-
щини, з потрібного матеріалу, без зайвих закладних деталей тощо). 

Зовнішня стіна багатоповерхової каркасної житлової будівлі, що 
утворена запропонованим способом, працює таким чином.  

Встановлена у порожнину 5 цегельної стіні 3 збірна типова па-
нель 7 заповнює більшу частину площини стіни по фасаду. Але 
відповідно до уніфікованих габаритних розмірів каркаса, що утворю-
ються елементами 1, 2 (кроку чи прольоту і висоти поверху) площі 
уніфікованої панелі 7 не вистачає. Обрамок 6 з цегельної кладки нав-
круги типової панелі 7, відшкодовує нестачу її розмірів до уніфікова-
них габаритних розмірів каркаса (кроку, прольоту, висоти поверху). 
Зовнішня стінка цегельного обрамку 6 виконує додаткові функції: 
вилучає шви між панелями 7 на фасаді, захищає панель 7 від неспри-
ятливих атмосферних впливів, пожвавлює фасад лицювальною цег-
лою, підвищує разом з панеллю 7 і прошарком 8 теплотехнічні 
властивості зовнішньої стіни. Обрамок 6 утримує в порожнині 5 
зовнішньої стіни 3 її заповнення – стінову панель 7 і прошарок 8. 
Невідповідність розмірів цегли і товщини стінових панелей відшко-
довується додатковим прошарком 8, наприклад, з пінополіуретану, 
який ущільнює елементи стіни 3 і підвищує її теплотехнічні власти- 
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вості. Деталями 4 з'єднання стіни 3 з елементами каркаса 1, 2 забезпе-
чується стійкість багатоповерхової стіни, яка може бути за конструк-
тивною схемою самонесучою, що спирається на фундаментні балки, 
або навісною, що спирається на ригелі 2 каркаса по поверхах (як наве-
дено на фіг. 1, 2, 3). 

Відповідно до нових ознак пропонованого способу стає можли-
вим додаткове застосування панелей, призначених для типових житло-
вих будівель, у міжвидовому каркасі с.1.020-1/87. При зведенні буді-
вель з новими розмірами об'ємно-планувальних комірок (прольотом, 
кроком, висотою) будівельна галузь не поповнюється додатковими ти-
порозмірами огороджувальних конструкцій. При цьому змінюється 
тип зведених будівель як індустріалізованих будівельних систем (ІБС) 
– натомість каркасно-панельної вони стають каркасно -панельно -
дрібноштучними .  

 

Формула  винаходу  1 0  

 

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЗОВНІШНІХ СТІН ЖИТЛОВИХ БАГА-
ТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ, який містить поперед-
ній монтаж зі збірних елементів каркаса з уніфікованими габаритними 
параметрами у координаційних осях (прольотом, кроком, висотою по-
верху) та подальше зведення цегельних стін з кріпленням їх до елемен-
тів каркаса, який  в ідр ізняється  тим ,  що  з цегельної кладки зво-
дять обрамки із зовнішніми стінками з утворенням порожнин,  
відповідних до уніфікованих габаритних розмірів збірних стінових 
панелей, а зовні – за своїми розмірами відповідних до уніфікованих 
габаритних параметрів каркаса в осях (прольоту, кроку, висоти повер-
ху), в які встановлюють стінові панелі, при цьому цегельні обрамки 
кріплять до елементів каркаса, а стінові панелі – до цегельних об-
рамків.  

 

СПОСІБ УТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСІВ 
ІЗ ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

Винахід стосується типового будівництва, а саме, – утворення 
збірних каркасів для багатоповерхових будівель різного призначення 
(громадських будівель, виробничих і допоміжних будівель промисло-
вих підприємств і ін.) з використанням номенклатури елементів 
типової с.1.020-1/87.  

Відомий спосіб утворення каркасів будівель із збірних елемен-
тів, що містить встановлення поперечних або поздовжніх рам з колон і 
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ригелів, укладання по ригелях плит настилів міжповерхових пере-
криттів і виконання вузлів з'єднання між елементами рам і настилів 
(Типовые строительные конструкции, изделия и узлы: Серия 1.020-
1/87:  Конструкции  каркаса  межвидового  применения … – К.: Киев-
ЗНИИЭП, 1990).  

Недоліком способу є неповний уніфіковано-параметричний ряд 
значень висоти поверху каркаса при великій номенклатурі типорозмі-
рів колон. Конструкції каркаса дозволяють отримувати висоти повер-
ху, що дорівнюють 3,6; 4,2; 4,8; 6,0; 7,2 м (остання – тільки для перших 
поверхів). Це звужує область застосування збірних елементів типової 
серії у зв'язку з недостатньою об'ємно-планувальною «гнучкістю» 
(варіабельністю) каркаса.  

Найбільш наближеним до винаходу є спосіб утворення багато-
поверхових каркасів із збірних елементів, що містить встановлення 
площинних (поперечних або поздовжніх) рам з колон і ригелів, укла-
дання по ригелях плит настилів міжповерхових перекриттів і виконан-
ня вузлів з'єднання між елементами рам і настилів, при цьому елемен-
ти рам розташовують зі зміною їхніх уніфікованих планувальних 
параметрів (кроку, прольоту), вичерпуючи несучу здатність елементів 
рам (Патент України № 36161 А, МПК Е 04В 1/18, 1/24. Спосіб утво-
рення каркасних будівель із збірних елементів. – Бюл. № 3, 2001) – 
див. розд. 2.4, с. 135.  

Технічне рішення за прототипом дозволяє змінювати величини 
уніфікованих параметрів каркаса (кроку, прольоту), забезпечуючи пла-
нувальну варіабельність будівель, скорочуючи при цьому номенклату-
ру елементів каркаса, в яких вичерпують надлишок їхньої несучої 
здатності. Однак це рішення недостатньо варіабельне, бо як і рішення 
за аналогом, забезпечує неповний ряд значень висоти поверху каркаса 
у зв'язку з відсутністю, наприклад, висоти поверху, яка дорівнює 2,1 м 
(для підвальних приміщень) або 3,0 (для житлових будівель) і 3,3 м 
(для громадських) та інших на будь-яких місцях за висотою та планом 
будівлі. Виготовлення додаткових типорозмірів колон збільшує і без 
того велику номенклатуру елементів, а відсутність повного ряду зна-
чень висоти поверху і довільної комбінаторності їхніх значень за висо-
тою та у плані будівель обмежує область застосування каркасу і 
спричиняє надлишки будівельного об'єму.  

В основу винаходу покладене завдання щодо удосконалення 
способу утворення багатоповерхових каркасів шляхом збільшення 
варіабельності («гнучкості») об'ємно-планувального уніфікованого 
параметра – висоти поверху – при використанні колон типових серій, 
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що забезпечує розширення області застосування елементів каркасів 
цих серій і вилучення надлишків будівельного об'єму будівель різного 
призначення.  

Поставлене завдання досягається у запропонованому способі 
утворення багатоповерхових каркасів із збірних елементів, який міс-
тить встановлення площинних рам з колон і ригелів, укладання плит 
настилів міжповерхових перекриттів і виконання вузлів з'єднання між 
елементами рам і настилів, при цьому елементи рам розташовують зі 
зміною їхніх уніфікований планувальних параметрів (кроку, прольо-
ту), вичерпуючи несучу здатність елементів рам, згідно з винаходом, 
додатково змінюють уніфікований об'ємний параметр – висоту повер-
ху, для чого на колонах влаштовують додаткові вузли з'єднання і спо-
лучають їх з проміжними ригелями, по яких також укладають настили 
з плит перекриттів, при цьому несучу здатність колон вичерпують до-
датково, згідно з співвідношенням: 

 

                      =
1n

N const

2
2

4

1
nM)LB(q varvarvar ⋅⋅ ,                   (4.3.1) 

 

де N – розрахункове вертикальне зосереджене  навантаження  на  коло- 
           ну, кН (кгс); 
    n1 – кількість перекриттів, що спираються на колону, включаючи пе- 
           рекриття по проміжних ригелях; 
     q – розрахункове рівномірно розподілене навантаження на перекрит- 
          тя, МПа (кгс/м2); 
     B, L – числові значення,  уніфіковані за основним геометричним мо- 
          дулем, відповідно: 
     M – основний геометричний модуль, що дорівнює 0,1 м; 
     n2 – кількість чвертей вантажної площі, що припадає на колону; 
     *var

  – індекс змінності параметрів; 
     *const

 – те саме, сталості.  
Номенклатура збірних елементів каркаса містить типорозміри 

колон, які розраховані на різні величини зосередженого навантаження 
від ригелів різного прольоту, по яких покладено плити настилів різної 
довжини від кроку рам. Це дозволяє обирати типорозміри колон за 
несучою здатністю, які спроможні сприймати навантаження від 
проміжних за висотою колон перекриттів. Можливу нестачу несучої 
здатності колон компенсують зменшенням величини зосереджених 
навантажень на колону за рахунок зменшення величин прольоту рами, 
її кроку, прольоту і кроку одночасно, а також нормативного корисного 
навантаження на перекриття,  що є рівномірно  розподіленим і містить- 
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ся у розрахунковому навантаженні.  
Таким чином, забезпечують можливість неодноразового наван-

таження типової колони проміжними перекриттями, доводячи сумарне 
навантаження на неї до граничного розрахункового значення, що є 
відповідним обраному типорозміру колони за несучою здатністю. 
Типорозмір колони за уніфікованою довжиною обирають таким чи-
ном, щоб сума висот проміжних поверхів дорівнювалась уніфікованій 
довжині обраного типорозміру. При цьому можлива не збільшено-мо-
дульна уніфікована довжина (тобто кратна, наприклад, 0,6 м), і, зокре-
ма, 2,5 м від підлоги до стелі (для житлових приміщень). Для цього на 
колонах влаштовують додаткові вузли з'єднання їх з проміжними ри-
гелями і виконують проміжні міжповерхові перекриття з такими ж ва-
ріабельними планувальними параметрами (кроку, прольоту) і норма-
тивного корисного чи розрахункового навантаження.  

Без здійснення означених конструктивно-технологічних опера-
цій отримання позитивного ефекту, що досягається запропонованим 
винаходом неможливе. З іншого боку, досягнення позитивного ефекту 
передбачає наявність типової номенклатури збірних елементів каркасів 
будівель з розвинутими збільшено-модульними уніфікованими рядами 
об'ємно-планувальних (стандартних кроків, прольотів, висот) і ван-
тажно-силових (розрахункового рівномірно-розподіленого наванта-
ження) параметрів.  

Винахід пояснюється кресленнями, поданими на рисунку 4.3.3: 
фіг. 1 – схема утворення багатоповерхового каркаса зі збірних елемен-
тів; фіг. 2 – вузол А на фіг 1.  

Спосіб утворення багатоповерхових каркасів містить встанов-
лення площинних рам 1, які складаються з колон 2 і ригелів 3 типової 
номенклатури, виконання вузлів з'єднання 4 колон з ригелями, укла-
дання по ригелях зв'язкових 5 і рядкових 6 плит і виконання вузлів 
з'єднання 7, 8, 9 цих плит між собою 7, з ригелем 8 і з колонами 9, за-
безпечуючи стійкість рам каркасу в цілому. Рами 1 розташовують впо-
перек або вздовж будівлі. За висотою колон 2 в площині рами 1 влаш-
товують додаткові вузли з'єднання 10 (наприклад, у вигляді стальних 
таврових полиць, що приварюють до закладних деталей колон з по-
дальшим обетонуванням їх у вигляді консолі), з'єднують їх також з 
проміжними ригелями 11 (з тієї ж номенклатури елементів, що і ригелі 
3), по яких укладають плити 12, 13 (з тієї ж номенклатури елементів, 
що і плити 5, 6), і також з'єднують їх у вузлах 7, 8, 9. Проміжні ригелі 
11 з плитами настилів 12, 13 утворюють проміжні міжповерхові пере-
риття, які поділяють один типовий поверх на  два  (чи три)  додаткових  
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Рисунок 4.3.3 – Багатоповерховий каркас зі збірних елементів 

 

фіг 1 – схема утворення каркаса із збірних елементів; фіг. 2 – фрагмент площинної рами, 
поперечний або поздовжній переріз; фіг. 3 – вузол А – опертя на типову колону проміж-
ного ригеля через додаткові з'єднання колон з ригелями.  
 

1 – площинна рама; 2 – колона; 3 – ригелі; 4 – вузол з'єднання колон з ригелями; 5 – 
зв'язкова плита; 6 – те саме, рядкова; 7 – вузол з'єднання плит між собою; 8 – те саме, з 
ригелем; 9 – те саме, з колоною; 10 – додатковий вузол з'єднання; 11 – (додатковий) 
проміжний ригель; 12 – додаткова плита настилу зв'язкова; 13 – те саме, рядкова 
 
поверхи. Варіабельні параметри каркаса – крок Bvar і проліт Lvar, а та-
кож об'ємний параметр Нvar обирають відповідними до типорозмірів 
збірних елементів 2, 3 і 4, 5, а також збірним елементам 11, 12 і 13 з 
типової номенклатури з урахуванням їх типорозмірів за несучою здат-
ністю відповідно до розрахункового рівномірно розподіленого наван-
таження на перекриття qvar, вичерпуючи несучу здатність всіх елемен-
тів до граничного стану. Несуча здатність колон 2 при цьому вичер-
пують (до граничної несучої здатності) додатково, згідно зі співвідно-
шенням: (див. вище).* 

    
*У заявці на винахід (корисну модель) тут подається повторно формула (4.3.1).  
 

Багатоповерховий каркас, що утворений запропонованим спосо-
бом, працює наступним чином.  

Площинні рами 1 (поперечні або поздовжні), що складені з ко-
лон 2 і ригелів 3, сполучені між собою вузлами з'єднання 4, утворюють 
зв'язкову конструктивну схему, яка сприймає вертикальні наванта-
ження; горизонтальні навантаження (вітрові і ін.) сприймають діафраг-
ми жорсткості у зв'язкових кроках каркасу (на фігурах не наведено). 
При типовому рішенні каркаса рівномірно розподілене навантаження q 
від перекриття (поз. 3, 5, 6) прольотом L і кроком В передається на ко-
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лону 2 заввишки Н. Несуча здатність колони 2 є відповідною до кіль-
кості чвертей вантажних площин n2 з цим навантаженням у залежно-
сті від її розташування у плані. За різних значень планувальних пара-
метрів L, В і вантажного параметра q з будь-яким з типових значень 
об'ємного параметра Н забезпечується розрахунковий граничний стан 
колони 2. 

При роботі каркаса з проміжними (додатковими) перекриттями 
(поз. 11, 12, 13) з типової колони 2 заввишки у один поверх утворюють 
два (або три) поверхи. При цьому навантаження N на колону від усіх 
перекриттів становить 

 

                                        N = n1 q F,                                                                 (4.3.2)  
 

де F – вантажна площа на колону від одного перекриття, м2. 

Тоді задана несуча здатність Q колони 2, що є відповідною фак-
тичному навантаженню на неї, дорівнюватиме 

 

                                     Q = 
1

1

n
qф . F,                                        (4.3.3)  

 

якщо qТ = n1 q
ф, де qТ, qф – відповідно, типове розрахункове і фактичне 

розрахункове (може бути також із уніфіковано-параметричного ряду 
значень) навантаження. Додаючи модульний М вираз кроку В і проль-
оту L, отримують, що у чвертях вантажних площин 
 

                                     2
2

1 4

)(1
nM

LB
q

n
N ô ⋅⋅= .                               (4.3.4)  

 

Звідки несуча здатність колон при варіабельності (індекс – var) 
параметрів B L q і сталості (індекс – const) заданого навантаження на 
неї  N  вичерпується, згідно з додатковим (до основного за варіабельні-
стю Bvar Lvar) співвідношенням за виразом (4.3.1).  

Згідно з проведеними розрахунками при висоті типової колони, 
наприклад,  Н = 6 м  Нvar→ 3+3;  3,3+2,7;  2,4+3,6;  3,6+2,4,  де  2,4;  2,7; 
3,0; 3,3; 3,6 м – додатковий уніфікований збільшено-дробовий ряд зна-
чень висоти поверху утворюваної каркасної будівлі відповідно нижче і 
вище розташованого поверху.  

Запропонований спосіб утворення багатоповерхових каркасів з 
номенклатури збірних елементів типової с.1.020-1/87 дозволяє поши-
рити область застосування елементів каркаса і виключити надлишки 
об'ємів у будівлях різного призначення (при вилученні перевитрат ма-
теріалів); може застосовуватися при забезпеченні різнозамінності збір-
них конструкцій методом  конструктивно -технологічної  ін -
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версі ї , коли  у галузі будівництва типовим виробам з уніфікованими 
збільшено-модульними розмірами при їх виробництві надають збіль-
шено-роздрібні модульні розміри з відповідним конструктивним коре-
гуванням.  

Формула  винаходу  1 1  

 

СПОСІБ УТВОРЕННЯ БАГАТОПОВЕРХОВИХ КАРКАСІВ ІЗ 
ЗБІРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ, що містить встановлення площинних рам з 
колон і ригелів, укладання по ригелях плит настилів міжповерхових 
перекриттів і виконання вузлів з'єднання між елементами рам і насти-
лів, при цьому елементи рам розташовують зі зміною їхніх уніфікова-
них планувальних параметрів (кроку, прольоту), вичерпуючи несучу 
здатність елементів рам, який відрізняється тим, що додатково зміню-
ють уніфікований об'ємний параметр – висоту поверху, для чого на 
колонах влаштовують додаткові вузли з'єданння і сполучають їх з про-
міжними ригелями, по яких також укладають настили з плит перекрит-
тів, причому несучу здатність колон вичерпують додатково, згідно із 
співвідношенням: 

 

                      =
1n

N const

2
2

4

1
nM)LB(q varvarvar ⋅⋅ ,                        

 

де N – розрахункове вертикальне зосереджене  навантаження  на  коло- 
           ну, кН (кгс); 
    n1 – кількість перекриттів, що спираються на колону, включаючи пе- 
           рекриття по проміжних ригелях; 
     q – розрахункове рівномірно розподілене навантаження на перекрит- 
          тя, МПа (кгс/м2); 
     B, L – числові значення, уніфіковані за основним геометричним  мо- 
          дулем, відповідно: 
     M – основний геометричний модуль, що дорівнює 0,1 м; 
     n2 – кількість чвертей вантажної площі, що припадає на колону; 
     *var

  – індекс змінності параметрів; 
     *const

 – те саме, сталості.  
 

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ 

 

Винахід стосується зведення житлових багатоповерхових буді-
вель із застосуванням збірних залізобетонних конструкцій каркасів  
міжвидової с.1.020-1/87.  

Відомий спосіб зведення каркасних будівель  із  збірних елемен- 
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тів типової номенклатури, що містить встановлення поперечних рам з 
колон і ригелів, укладання по ригелях плит настилів міжповерхових 
перекриттів і виконання вузлів сполучення між елементами, причому 
рами мають середні, торцеві та крайні типи колон різних типорозмірів 
за поверхами, а також рядкові й зв'язкові (основні і добірні) типи і ти-
порозміри за розрахунковим навантаженням плит настилів міжповер-
хових перекриттів, при цьому несучі елементи рам (колони і ригелі) 
розташовують за координаційною сіткою в плані [Архитектурные кон-
струкции гражданских зданий: Большепролетные покрытия; Каркасы; 
… / В.С. Волга, Л.И. Армановский, С.Б. Дехтяр и др. – К.: Будівель-
ник, 1988, с. 51].  

Недоліком способу є велика номенклатура елементів у кількості 
їх типів і типорозмірів за несучою здатністю, яка містить, зокрема, ко-
лони середнього (двохконсольні) і крайніх (одноконсольні) рядків за 
літерними осями координаційної сітки та торцеві (двохконсольні з ме-
ншою несучою здатністю відносно середніх) колони; плити настилів 
рядкові (багатопустотні) і зв'язкові (суцільні), з яких останні є серед-
німи з повною шириною, а крайні – добірні, що завширшки дорівню-
ють половині ширини середньої плити з додатком половини товщини 
колони в розрізі (згідно з осевою прив'язкою їх до координаційних 
осей). Така спеціалізація типів і типорозмірів елементів зумовлює ба-
гатономенклатурність каталогу, що знижує продуктивність праці при 
виробництві збірних елементів.  

Найбільш наближеним до винаходу, що поданий, є спосіб утво-
рення багатоповерхових каркасів із збірних елементів, що містить 
встановлення за координаційною сіткою в плані збірних залізобетон-
них площинних рам з колон і ригелів, укладання по ригелях плит на-
стилів міжповерхових перекриттів і виконання вузлів сполучення між 
елементам рам і настилів, при цьому елементи рам розташовують зі 
зміною їхніх уніфікованих об'ємно-планувальних параметрів (кроку, 
прольоту та висоти поверху), вичерпуючи несучу здатність елементів 
рам влаштуванням додаткових вузлів з'єднання і сполучення їх з про-
міжними по висоті колон ригелями, по яких також укладають настили 
з плит перекриттів [Патент України № 36161 А, МПК Е 04В 1/18, 1/24, 
– Бюл. № 3, 2001]. 

Рішення за прототипом надає змогу змінювати місце розташу-
вання ригелів і плит перекриттів у каркасі по висоті колон, що доціль-
но при застосуванні каркасів для житлових будівель, а також при ви-
черпуванні несучої здатності елементів рам (для економії арматури).  

Однак при цьому каркас зберігає початкову типову номенклату-
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ру збірних елементів за кількістю їх типів і типорозмірів, які лише змі-
нюють під час виготовлення елементів на заводі. Тобто це рішення не 
скорочує передбачувану проектом кількість типів і типорозмірів колон 
і ригелів рам, а також плит перекриттів. Крім того, житлова будівля з 
таким каркасом має бути тільки з самонесучими стінами за умови 
меншої несучої здатності крайніх колон, на які випадає вдвічі менше 
навантаження у порівнянні з середніми колонами для рядкових та 
вчетверо менше для рогових колон.  

В основу винаходу покладено завдання щодо удосконалення 
способу зведення житлових каркасних будівель шляхом скорочення 
номенклатури елементів типових каркасів за їх типами і типорозмі-
рами з пристосуванням до будівель з навісними стінами. Це підвищить 
ефективність та поширить область застосування с.1.020-1/87 [Типовые 
строительные конструкции, изделия и узлы: Конструкции каркаса 
межвидового применения …– К.: КиевЗНИИЭП, 1990].  

Поставлене завдання досягається за рахунок того, що у способі 
зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель, який мі-
стить встановлення за координаційною сіткою в плані збірних пло-
щинних рам з колон і ригелів, укладання по ригелях плит настилів 
перекриттів і виконання вузлів сполучення між елементам рам і 
настилів, при цьому елементи рам розташовують зі зміною їхніх 
уніфікованих об'ємно-планувальних параметрів (кроку, прольоту та 
висоти поверху), вичерпуючи несучу здатність елементів рам влашту-
ванням додаткових вузлів з'єднання і сполученням їх з проміжними по 
висоті колон ригелями, по яких також укладають настили з плит 
перекриттів, згідно з пропонованим винаходом, по крайніх рядках за 
літерними і цифровими осями координаційної сітки встановлюють 
двохконсольні колони з розвертанням їх консолей вздовж будівлі, на 
них опирають однополичні ригелі з розвертанням поличок назовні, а 
по крайніх цифрових осях (торцевим) на консолі колон опирають 
двохполичні ригелі, при цьому на зовнішніх поличках ригелів по пе-
риметру будівлі влаштовують навісні зовнішні стіни. 

Встановлення по крайніх літерних осях двохконсольних колон 
такого ж типу, що й по середній літерній осі, вилучає з номенклатури 
одноконсольний тип і типорозмір за несучою здатністю колон (порів-
няно з прототипом). Більша несуча здатність двохконсольних колон 
при цьому вичерпується додатковим їх навантаженням однополични-
ми ригелями зі стіною заввишки на поверх, яка тут є навісною. Для 
здійснення цього двохконсольні колони по крайніх літерних осях роз-
вертають вздовж цих осей (вздовж будівлі), щоб на консолі оперти 
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однополичні ригелі. Це можливо завдяки однакової осевої прив'язки як 
середніх, так і крайніх колон та квадратної форми їх перерізу, тобто 
однакових розмірів їх сторін за периметром. При цьому необхідно у 
колонах по крайніх літерних осях влаштувати додаткові вузли 
з'єднання, тобто консолі (яких потрібно три у кожному вузлі – основ-
ному і додатковому) для сполучення їх з основними та додатковими 
ригелями, що утворюють з цими колонами площинні рами подвійної 
поверховості та об'єднують їх у просторовий каркас. Розвертання од-
нополичних ригелів полицями назовні відносно крайніх літерних осей 
забезпечує можливість розташування на цих полицях навісних зовніш-
ніх стін. Так само у торцях будівлі (за крайніми цифровими осями) 
колони встановлюють такий же самий тип колони того ж типорозміру 
(за несучою здатністю), але ригелі мають бути двохполичними, оскіль-
ки додаткова зовнішня поличка так само застосовується для розташу-
вання на неї торцевої стіни. 

Таким чином, типи ригелів за периметром будівлі розташову-
ють: в торцях будівлі – двохполичні, вздовж її – однополичні. Останні 
виконують додаткову функцію горизонтальних зв'язків (натомість 
крайніх зв'язкових плит), що дає можливість вилучити з номенклатури 
крайні зв'язкові плити. Розмір цих добірних крайніх плит суцільного 
типу дорівнює половині рядкової плити, оскільки ширина крайніх 
ригелів дорівнює також ширині колони.  

Відповідно до нових ознак винаходу, що поданий, з типової но-
менклатури вилучається декілька типів і типорозмірів елементів, а са-
ме: крайні одноконсольні колони за типом, середні торцеві колони за 
типорозміром (за несучою здатністю), крайні ребристі плити (зв'язкові) 
за типом. Разом 3 типи і типорозміри. 

Рішенням за прототипом такий позитивний ефект отримати не 
можна з-за спеціалізованого функціонування збірних елементів відпо-
відних типів і типорозмірів. Нове рішення надає цим елементам інше 
функціонування у каркасі. Цим змінюється тип архітектурно-конст-
руктивно-технологічної системи (АКТС) – замість каркасної з самоне-
сучими стінами, будівля стає каркасною з навісними стінами. Стає 
також можливим застосовувати типові каркаси у житлових будинках 
разом зі стіновими матеріалами чи збірними елементами ефективних 
(енергозберігаючих) матеріалів. 

Винахід пояснюється  рисунком 4.3.4: фіг. 1 – план багатопо-
верхової каркасної будівлі в координаційній сітці; фіг.2 – розріз І-І на 
фіг. 1; на фіг. 3 – вузол А на фіг. 2; фіг. 4 – вигляд А на фіг. 3. 

Для зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель за 
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координаційною сіткою в плані встановлюють збірні поперечні рами 1, 
звичайно двохпрольотні. Колони 2 по середній літерній осі Б рам 1 
встановлюють з осевою прив'язкою. По крайніх літерних осях А і В, 

Рисунок 4.3.4 – Житлова багатоповерхова  
каркасна будівля 

 

фіг. 1 – план; фіг.2 – розріз І-І на фіг. 1; фіг. 3 – вузол А  
на фіг. 2; фіг. 4 – вид А на фіг. 3:  
 

1 – рами;   2 – колони  середньої  літерної осі;  3 –  двох 
консольні  колони;  4 – консолі колон; 5 – двохполичні  
ригелі;  6 –  ригелі по крайніх літерних осях;  7 – зовні- 
шні стіни;  8 – додаткові консолі;  9 – основні зв'язкові  
плити  перекриттів; 10 – те саме, рядкові; 11 – те саме,  
крайні. 
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так само, як по середній літерній осі Б встановлюють такі ж двох-
консольні колони 3, включаючи крайні (тобто торцеві) колони по 
крайніх цифрових осях, наприклад, по осі 1. Колони 2 по середній 
літерній осі мають одно- чи багатоповерхову (на 2––3 поверхи) роз-
різку, таку саму, як і колони 3 по крайніх літерних осях і мають один 
типорозмір за несучою здатністю. Консолі 4 колон 3 по крайніх 
літерних осях А і В розвертають вздовж літерних осей (тобто поперек 
рам 1 або вздовж будівлі). На консолі 4 колон 2 по цифрових рядкових 
осях 2, 3, … укладають двохполичні ригелі 5, а на такі ж консолі 4 ко-
лон 3 вздовж крайніх літерних осей А і В – однополичні ригелі 6 поли-
цями назовні будівлі.  

Для спирання на крайні колони 3 по усіх цифрових осях двохпо-
личних ригелів 5 з утворенням площинних рам 1 на цих колонах влаш-
товують додаткові консолі 8 і вузли з'єднання (тут необхідні трьох-
консольні колони). На зовнішніх полицях ригелів 5 по торцевих циф-
рових осях і полицях ригелів 6 по крайніх літерних осях, тобто за пе-
ретином будівлі, влаштовують зовнішні стіни 7 заввишки на поверх 
(переважно, цегельні). По внутрішніх полицях двохполичних ригелів 5 
укладають основні зв'язкові 9, рядкові 10 і крайні 11 плити настилів 
міжповерхових перекриттів, причому крайні 11 з них є рядковими за 
типом і добірними за типорозміром по ширині, яка дорівнює половині 
ширини основних рядкових плит настилів 9. Після влаштування додат-
кових консолей 8 і вузлів з'єднання та спирання на ці консолі і консолі 
4 колон 2, 3 ригелів 5, 6 під час монтажу каркаса виконують вузли 
сполучення (зварюванням арматури, омонолічуванням стиків). 

Житлова багатоповерхова будівля зі збірним залізобетонним 
каркасом, що утворена даним способом, працює таким чином. 

Збірні елементи каркаса – колони 2, 3 і ригелі 5 між ними скла-
дають площинні поперечні рами 1, які сприймають вертикальні та 
горизонтальні (у власній площині) навантаження на будівлю згідно зі 
зв'язковою схемою, включаючи діафрагми жорсткості (на кресленнях 
не наведено). Вертикальні навантаження на рами 1 передаються через 
плити 9, 10 і 11 перекриттів на ригелі 5 і 6, які, в свою чергу, через 
консолі 4 колон 2 і додаткові консолі 8 колон 3 передають їх на самі 
колони 2 і 3. Розвертанням колон 3 по крайніх літерних осях А і В їх 
консолями 4 вздовж цих осей (будівлі) забезпечується спирання на них 
однополичних ригелів 6, які разом зі зв'язковими плитами 9 об'єд-
нують площинні рами 1 у просторовий каркас. Вони сприймають по-
перечні до площинних рам 1 горизонтальні навантаження на будівлю 
(вітровий тиск, статичне не урівноваження), що забезпечує поздовжню 
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стійкість каркаса. Додаткове навантаження на однополичні ригелі 6 
власною вагою і вага стін 7 вичерпують несучу здатність колон 3 по 
крайніх літерних осях А і В. Так само двохполичні ригелі 5 в торцях по 
цифрових осях (наприклад, по осі 1) будівлі вичерпують несучу 
здатність колон 3 по літерних крайніх А, В і середній Б осям.  

Таким чином, однакові за типом і типорозміром (за несучою 
здатністю) середні 2 і крайні 3 (в тому числі торцеві) колони мають 
приблизно однакове навантаження, незважаючи на різну вантажну 
площу, що на них виходить у плані за координаційною сіткою. 

Пропоноване рішення забезпечує скорочення номенклатури еле-
ментів каркаса завдяки вилученню крайніх (по літерних осях А і В) 
одноконсольних колон за типом, середніх торцевих (по осі Б) колон за 
типорозміром з несучої здатності, крайніх (по літерних осях А і В) 
зв'язкових ребристих плит настилів за типом. Разом це – 3 типорозміри 
елементів при модифікації каркаса с.1.020-1/87 для житлового будів-
ництва. Поширюється область застосування міжвидового каркаса на 
будівництво житлових будівель з навісними зовнішніми стінами. 

Дане рішення є застосуванням інтегрованої (архітектурно-кон-
структивно-технологічної – АКТ) методики управління параметрами 
проектів індустріально-будівельних систем (ІБС), зокрема, каркасно-
ригельної з навісними дрібноштучними стінами, що тут подана. 

 

Формула  винаходу  1 2  

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ, що містить встановлення за координацій-
ною сіткою в плані збірних площинних рам з колон і ригелів, укладан-
ня по ригелях плит настилів міжповерхових перекриттів і виконання 
вузлів сполучення між елементам рам і настилів, при цьому елементи 
рам розташовують зі зміною їхніх уніфікованих об'ємно-планувальних 
параметрів (кроку, прольоту та висоти поверху), вичерпуючи несучу 
здатність елементів рам влаштуванням додаткових вузлів з'єднання і 
сполучення їх з проміжними по висоті колон ригелями, по яких також 
укладають настили з плит перекриттів, який відрізняється тим, що 
встановлюючи рами за координаційною сіткою, по крайніх рядках за 
літерними і цифровими осями сітки розташовують двохконсольні ко-
лони з розвертанням їх консолей вздовж будівлі, на які опирають од-
нополичні ригелі з розвертанням поличок назовні, а по крайніх цифро-
вих (торцевих) осях на консолі колон опирають двохполичні ригелі, 
при цьому на зовнішніх поличках ригелів за периметром будівлі влаш-
товують стіни. 
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СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ 

 
Винахід стосується зведення багатоповерхових житлових 

будівель на базі каркаса с.1.020-1/87. Суттєві ознаки аналога та його 
критика розглянуті в описі попереднього винаходу [Архитектурные 
конструкции гражданских зданий: Большепролетные покрытия; Кар-
касы; …/ Волга В.С., Армановский Л.И., Дехтяр С.Б и др. – К.: 
Будівельник, 1988. – С. 51—52].  

Найбільш наближеним до винаходу, що подається, є спосіб зве-
дення житлових багатоповерхових каркасних будівель зі збірним кар-
касом з типової номенклатури елементів та зовнішніми навісними це-
гельними стінами, що містить встановлення за координаційною сіткою 
в плані збірних площинних рам з утворенням основних перекриттів по 
власним консолям колон і додаткових (проміжних) перекриттів по до-
даткових (проміжних) консолях з плит настилів, покладеним відповід-
но по основних та додаткових (проміжних) ригелях, при цьому додат-
кові перекриття разом з навісними стінами вичерпують несучу здат-
ність рам [Патент України № 56628 А, МПК Е 04 В 1/18, 1/24. – Бюл. 
№ 5, 2003 – див. формулу винаходу на с. 364]. 

Недоліком способу є ускладнений процес монтажу каркаса, що 
потребує певних конструктивно-технологічних заходів, а саме – виго-
товлення додаткових консолей по висоті типових колон із забезпечен-
ням місцевої несучої здатності біля цих консолей. Це обумовлене, як і 
у попередньому рішенні, невідповідністю номенклатури збірних 
елементів (колон, ригелів і плит перекриттів) параметрам житлових 
будівель за габаритною висотою та несучою здатністю колон між кон-
солями, а також за несучою здатністю ригелів і плит перекриттів, які є 
більшими за потрібні для житлових будівель. Наприклад, щонайменші 
уніфіковані нормативні навантаження на багатопустотні плити 
перекриттів, що є відповідними громадським, допоміжним виробни-
чим і таким іншим будівлям, становлять 400 кгс/м2 (4,0 кПа), для жит-
лових будівель згідно з будівельними нормами проектування норма-
тивне навантаження з врахуванням ваги перегородок дорівнює 200 
кгс/м2 (2,0 кПа). Тому, застосовуючи для житлових будівель елементи 
з номенклатури с.1.020-1/87, потрібне навантаження на ригелі і колони 
каркаса та на плити перекриття є завеликим. Зміна розмірів збірних 
елементів з уніфікованими величинами навантажень і відповідною 
несучою здатністю, що можливо згідно з прототипом, може не співпа-
дати з бажаними об'ємно-планувальними параметрами житлових буді-
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вель. Якщо для елементів прийняти нормативні навантаження відпові-
дними житловим будівлям, то буде утворена множина додаткових 
елементів каркаса (колон і ригелів), що збільшить номенклатуру 
с.1.020-1/87, або відокремиться певна серія, призначена для житлового 
будівництва згідна з аналогом. Врешті, будь як, збільшується разова 
номенклатура у галузі. 

В основу винаходу покладено завдання щодо удосконалення 
способу зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель зі 
стінами з дрібноштучних матеріалів (різної цегли) у напрямі спрощен-
ня монтажу каркаса із застосуванням елементів с.1.020-1/87 та скоро-
чення разової номенклатури елементів каркасів у галузі вилученням 
певних серій, призначених саме для житлових будівель. Це підвищить 
ефективність зведення житлових будівель на базі цієї серії та поши-
рить область його застосування [Серия 1.020-1/87: Конструкции карка-
са межвидового применения … – К.: КиевЗНИИЭП, 1990]. 

Поставлене завдання вирішується за рахунок того, що у способі 
зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель із зовнішні-
ми навісними цегельними стінами та збірним каркасом з типової но-
менклатури елементів, який містить встановлення за координаційною 
сіткою в плані площинних рам з утворенням основних міжповерхових 
перекриттів по консолях колон, покладення по основних ригелях плит 
перекриттів та виготовлення проміжних перекриттів по висоті колон, 
при цьому зовнішні навісні стіни разом з основним і проміжним пере-
криттями вичерпують несучу здатність елементів рам, згідно з пропо-
нованим винаходом, між колонами виконують додаткові внутрішні 
навісні цегельні стіни, а плити проміжного перекриття спирають на 
зовнішні і додаткові внутрішні стіни, причому утворені несуче-навісні 
зовнішні та внутрішні стіни виконують у двох рівнях заввишки, 
прийнятної для житлових приміщень, що разом дорівнюють висоті 
колон між консолями, несучу здатність плит проміжного перекриття 
приймають відповідною до нормативного навантаження для житлових 
будівель, а на плити основного перекриття – кратне більшу, відповідну 
громадським чи виробничим допоміжним будівлям, при цьому норма-
тивним навантаженням на перекриття для житлових будівель вичер-
пують несучу здатність плит основного перекриття разовим наванта-
женням на нього та на проміжне перекриття. 

Виконанням внутрішніх несуче-навісних цегельних стін між ко-
лонами надається, по-перше, можливість опирати плити проміжного 
перекриття на ці стіни та на зовнішні несуче-навісні цегельні стіни. 
Цим конструктивно вилучаються проміжні консолі по висоті крайніх і 
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середніх колон та технологічні операції щодо виготовлення цих консо-
лей і вузлів їх з'єднання з ригелями і з плитами проміжного перекрит-
тя. Дане стає можливим тому, що плити основного перекриття мають 
кратне більшу (подвійну) несучу здатність за потрібну для перекриттів 
житлових будівель. Для громадських і інших будівель плити 
перекриттів у номенклатурі по величині нормативного навантаження є 
саме такими – відповідними до кратне більшого (зокрема, подвійного) 
нормативного навантаження відносно нормативного (одиничного) на-
вантаження на плити перекриттів житлових будівель. Проміжне пере-
криття, що спирається на утворювані на кожному основному 
перекритті несуче-навісні цегельні стіни, виготовляються з номенкла-
тури типових плит, призначених саме для житлових будівель з 
відповідною (одиничною) несучою здатністю. По-друге, зведення 
навісних цегельних стін дозволяє проміжним перекриттям довільно 
ділити висоту типової колони між його консолями, утворюючи з одно-
го поверху громадської чи іншої будівлі (більшої висоти за потрібну у 
житлових будівлях) два поверхи, прийнятні для житлових будівель. 
Наприклад, при висоті колон між консолями у 6,0 м можна отримати 
два поверхи у 3,0+3,0 м або 3,3+2,7 м, що є прийнятним для житлових 
будівель з високим рівнем комфортності. Зовнішні та внутрішні стіни 
в каркасі є навісними, що забезпечує однакову товщину на усіх повер-
хах багатоповерхової будівлі, і одночасно несучими один поверх (що є 
другим у двохрівневій квартирі), який визначає їхню мінімальну 
потрібну товщину за несучою здатністю на навантаження від проміж-
них перекриттів. 

Таким чином, відповідно до нових ознак винаходу, що поданий, з 
будівельно-монтажних робіт вилучають виготовлення додаткових кон-
солей та вузлів з'єднання елементів каркаса (колон і ригелів) між себе і 
з плитами проміжного перекриття. Цим спрощують зведення житлових 
будівель на базі с.1.020-1/87. Крім цього, скорочується разова (сукуп-
на) номенклатура типових елементів у галузі, завдяки вилученню мож-
ливих альтернативних серій каркаса, призначених суто для житлового 
будівництва. Врешті, з поширенням області застосування каркас згада-
ної серії з міжвидового стає міжгалузевим. 

Рішенням за прототипом такий позитивний ефект отримати не 
можна, по-перше, з-за того, що плити основного перекриття не мають 
кратне більшу за потрібну для житлових будівель несучу здатність, а 
по-друге, з-за відсутності навісних внутрішніх стін, що мають несучу 
здатність, відповідну одному поверху житлової будівлі. Тобто необхід-
но, щоб при одночасній наявності зовнішніх і внутрішніх стін вони 
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конструктивно-функціонально були б несуче-навісними (навісними у 
двох рівнях та несучими на нижньому рівні). Перелічені ознаки потрі-
бні для досягнення поставленої мети з-за невідповідності, по-перше, 
об'ємно-планувальних параметрів житлових будівель у порівнянні з 
громадськими і іншими будівлями, оскільки це визначало відповідні 
уніфіковані розміри елементів типового каркаса; по-друге, з-за 
невідповідності між нормативним навантаженням на перекриття і не-
сучою здатністю плит між житловими та громадськими і іншими 
будівлями. Це визначене основами типового архітектурного проекту-
вання, заснованими на стандартній МКРС. Пропоноване рішення за-
сноване на разовому модульному співвідношенні усіх уніфіковано-
типізованих параметрів – геометричних, вантажних і силових, тобто на 
положеннях «Обобщенной модульной координации в строительстве 
(ОМКС)», що запропоновано автором. 

Винахід пояснюється рисунком 4.3.5: фіг.1 – приклад габаритної 
схеми житлової багатоповерхової будівлі на базі каркаса с.1.020-87, 
поперечний розріз (фрагмент заввишки в один ярус, що дорівнює двом 
рівням квартири); фіг. 2 – вузол А на фіг. 1; фіг. 3 – вузол Б на фіг. 1. 

Зведення житлових багатоповерхових каркасних будівель 
здійснюють таким чином. 

По планувальних осях згідно з координаційною сіткою в плані 
здійснюють монтаж збірних рам 1 каркаса будівлі з крайніх клон 2 та 
середніх колон 3 з осьовою прив'язкою. Колони 2, 3 мають одно-, 
двох- чи трьохярусну розрізку згідно з типовою номенклатурою. По 
консолях 4 колон 2 і 3 укладають ригелі 5 на які, у свою чергу, укла-
дають плити настилів 6, утворюючи основні перекриття 7. Плити 6 
перекриттів 7 беруть з номенклатури елементів, призначених для гро-
мадських, допоміжних виробничих і таких інших будівель, що мають 
кратне більшу (подвійну чи більше) несучу здатність за величиною 
нормативного навантаження на перекриття громадських, допоміжних 
виробничих і таких інших будівель у порівнянні з необхідною несучою 
здатністю для житлових будівель. По крайніх колонах 2 зводять 
зовнішні навісні цегельні стіни 8, наприклад, по повернутих ригелях 9, 
закріплених на колонах 2 зовні. Так само по перекриттях 7 зводять 
внутрішні навісні цегельні стіни 10. По зовнішніх 8 і внутрішніх 10 
навісних стінах укладають плити 11 додаткових (проміжних) пере-
криттів 12. Плити 11 беруть з номенклатури елементів для житлових 
будівель, що мають одинарну несучу здатність, відповідну норматив-
ному навантаженню на перекриття житлових будівель. Висота зовніш-
ніх 8 і внутрішніх 10 стін до плит 11 проміжних перекриттів  12  дорів- 
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Рисунок 4 3.5 – Житлова багатоповерхова каркасна будівля 

 

фіг. 1 – габаритна схема будівлі, розріз; фіг.2 – вузол А на фіг 1; фіг. 3 – вузол Б на фіг 1: 
 

1 – один поверх будівлі з каркасом с.1.020-1/87 (або два рівня житлової будівлі); 2 – 
крайня колона;  3 – те саме, середня;  4 – консолі колон;  5 –  ригелі; 6 – плити настилів; 
7 – основні перекриття; 8 – зовнішні навісні цегельні стіни; 9 – повернуті ригелі; 10 – 
внутрішні навісні цегельні стіни; 11 – додаткові плити настилів; 12 – додаткові пере-
криття; 13 – житлові приміщення нижнього рівня; 14 – те саме, верхнього рівня. 
 

нює висоті нижнього рівня житлових приміщень13, а вище до плит 6 
основних перекриттів 7 – висоті верхнього рівня приміщень 14, що 
разом складає висоту типових колон 2, 3 між їхніми консолями 4. 
Відповідно до найбільшого (подвійного) навантаження на основні пе-
рекриття 7 приймають типорозміри за несучою здатністю колон 2, 3 і 
ригелів 5. Так само зводять наступні яруси багатоповерхової каркасної 
житлової будівлі. 

Житлова багатоповерхова каркасна будівля, утворена пропоно-
ваним способом, працює таким чином. 
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Збірні елементи каркаса – колони 2, 3 і ригелі 5 між ними скла-
дають площинні поперечні (чи поздовжні) рами 1, які сприймають вер-
тикальні і горизонтальні у власній площині навантаження на будівлю 
згідно зі зв'язковою схемою. Діафрагми жорсткості та зв'язкові плити 
перекриттів (на кресленнях не наведено) об'єднують площинні рами 1 
у просторовий каркас, який сприймає горизонтальні навантаження на 
будівлю (вітровий тиск, статичне не урівноваження), забезпечуючи за-
гальну стійкість будівлі. Вертикальні навантаження через плити 6 і 11 
передаються на ригелі 5 відповідно основних 7 і проміжних 12 
перекриттів, які, в свою чергу, через консолі 4 колон 2, 3 передають їх 
на самі колони. При цьому навантаження на проміжні перекриття 12, є 
відповідними нормативній величині для житлових будівель (2,0 кПа), а 
навантаження на основні перекриття 7 – відповідними нормативній 
величині для громадських, допоміжних виробничих і таких інших бу-
дівель (4,0 кПа), тобто кратне більш, оскільки останні сприймають по-
двійне навантаження згідно з послідовним опертям проміжних пере-
криттів 12 на основні перекриття 7. Типорозміри колон 2, 3 і ригелів 5 
за несучою здатністю є також відповідними найбільшому (подвійному) 
навантаженню на основні перекриття 7. Тобто елементи рам 1 та плити 
6 перекриттів 7 працюють відповідно до проектних умов, передбаче-
них для громадських, допоміжних виробничих і таких інших будівель, 
але за призначенням – для житлових будівель. Таким чином, на кож-
ному ярусі (між консолями 4 колон 2, 3) утворюють «ізольовані» у 
конструктивно-функціональному і об'ємно-планувальному відношен-
нях двохрівневі квартири на основних перекриттях 7, на які спирають-
ся проміжні перекриття 12, чому перші мають кратне більше (подвій-
не) навантаження. 

Пропонованим способом утворюють багатоповерхову каркасно-
цегельну житлову будівлю на базі с.1.020-1/87 з несуче-навісними зо-
внішніми і внутрішніми цегельними стінами. В архітектурно-функціо-
нальному відношенні вона складена з об'ємно-планувальних комірок, 
що є двохрівневі квартири, тобто надає більшу різноманітність об'єм-
но-планувальним схемам сучасних квартир з високим рівнем комфорт-
ності та довговічності житлових будівель. В архітектурно-конструк-
тивному – будівля утворюються з безстикових (у 2 рівня) колон або 
стикових колон двохярусної розрізки (у 4 рівня) чи трьохярусної (у 6 
рівнів); можливо зведення житлової будівлі у 10 ярусів (20 рівнів). В 
архітектурно-технологічному – усувається необхідність доопрацюван-
ня колон с.1.020-1/87, спрощується (у порівнянні з прототипом) мон-
таж каркаса вилученням проміжних консолей і вузлів з'єднання їх з 
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ригелями і плитами проміжного перекриття. У національно-господар-
ському – скорочується разова номенклатура елементів у галузі вилу-
ченням спеціальної серії каркасу, призначеної для багатоповерхових 
житлових будівель.  

Разом це підвищує ефективність зведення каркасних житлових 
будівель на базі с.1.020-1/87 та поширює область її застосування, що 
сприяє відродженню збірної будівельної промисловості. 

 
Формула  винаходу  1 3  

 

СПОСІБ ЗВЕДЕННЯ ЖИТЛОВИХ БАГАТОПОВЕРХОВИХ 
КАРКАСНИХ БУДІВЕЛЬ із зовнішніми навісними цегельними стіна-
ми та збірним каркасом типової номенклатури елементів, який вклю-
чає встановлення за координаційною сіткою в плані площинних рам з 
утворенням основних міжповерхових перекриттів по консолях колон, 
покладенням по основних ригелях плит перекриттів та виготовлення 
проміжних перекриттів по висоті колон, при цьому зовнішні навісні 
стіни разом з основним і проміжним перекриттями вичерпують несучу 
здатність елементів рам, який  в ідр і зняється  тим , що  між край-
німи колонами виконують також внутрішні навісні цегельні стіни, а 
плити проміжного перекриття спирають на зовнішні і внутрішні навіс-
ні стіни, причому утворені несуче-навісні цегельні стіни у двох рівнях 
виконують висотою, прийнятною для житлових приміщень, що разом 
дорівнюють висоті колон між консолями, несучу здатність плит про-
міжного перекриття приймають відповідно до нормативного наванта-
ження для житлових будівель, а на плити основного перекриття – кра-
тне більшу, відповідну громадським чи виробничим допоміжним буді-
влям, при цьому несучу здатність плит основного перекриття вичер-
пують разовим навантаженням від проміжного перекриття. 

 

ЖИТЛОВА БАГАТОПОВЕРХОВА КАРКАСНО-СТІНОВА 
БУДІВЛЯ 

 

Корисна модель відноситься до галузі будівництва, а саме – до 
житлових будівель середньої поверховості каркасно-стінової (комбіно-
ваної) індустріалізованої будівельної системи (ІБС). 

Відома стінова багатоповерхова будівля, що містить несучі 
зовнішні та внутрішні стіни з дрібних штучних матеріалів  (ручної 
кладки з цегли, дрібних керамічних і інших блоків), які мають пере-
мички над віконними і іншими прорізами в стінах, та плити пере-
криттів  [Маклакова Т.Г.  Архитектура гражданских и промышленных  



 377

зданий: Учеб. для вузов. – М.: Стройиздат, 1981, с. 150, рис. 12.3 б]. 
Будівля зі стінами з дрібних штучних матеріалів надає традицій-

ну архітектурну виразність фасадів, «гнучкість» конфігурації в плані і 
по висоті поверху тощо. Проте вона має недоліки, пов'язані з ручною 
кладкою стін, зокрема, високу трудомісткість при зведенні великого 
об'єму, наприклад, цегельної кладки, властивого багатоповерховим 
будівлям. 

Відома також багатоповерхова каркасно-стінова будівля, що 
містить повний каркас (з колонами і ригелями по внутрішніх і зовніш-
ніх літерних осях координаційної сітки всередині) будівлі, а ззовні – 
стіни з дрібних штучних (цегли тощо) або збірних елементів (панелей) 
з уніфікованими габаритними параметрами у координаційних осях 
(прольотом, кроком, висотою поверху), при цьому стіни мають пере-
мички над прорізами, на які спираються плити перекриттів [Маклакова 
Т.Г. Архитектура гражданских и промышленных зданий: Учеб. для 
вузов. − М.: Стройиздат, 1981, с. 151, рис. 12.4 а]. 

Багатоповерхова каркасно-стінова будівля з повним каркасом 
поділяє несучі і огороджувальні функції елементів зовнішньої стіни: 
несучу функцію виконують колона і ригелі, а огороджувальну – стіна з 
дрібних штучних матеріалів або з великорозмірних панелей. Проте 
такий поділ для капітальних будівель середньої поверховості (до 5 
поверхів) ускладнює конструкцію стіни з-за наявності колон зовнішніх 
рядів (по крайніх літерних осях координаційної сітки), оскільки несуча 
здатність цегельної кладки чи панелей у таких будівлях є достатньою 
для витримування навантаження від перекриттів. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до запропонованого 
технічного рішення що подається, є обрана як прототип житлова бага-
топоверхова каркасно-стінова будівля, яка має всередині поздовжній 
збірний каркас з уніфікованими габаритними параметрами в координа-
ційних осях та осевою прив'язкою до цих осей, а зовнішні стіни 
виконані з панелей в обрамках з цегельної кладки, що по поверхово 
спираються на зовнішні ригелі з поличкою, повернутою всередину 
будівлі, причому на стінки ригелів спираються стінові панелі, а на по-
лички ригелів – плити перекриттів, при цьому крайні координаційні 
осі  будівлі  мають  також  осеву  прив'язку  ригелів  [Патент України 
№ 67677 А, МПК Е 04 В 2/00. Спосіб зведення зовнішніх стін житло-
вих багатоповерхових каркасних будівель]. 

Рішення за прототипом надає змогу застосовувати типовий кар-
кас с.1.020-1/87, призначений для громадських будівель та виробничих 
і допоміжних будівель промислових підприємств, разом зі стіновими 
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панелями, призначеними для житлового будівництва, компенсуючи 
неузгодженість між ними їхніх уніфікованих габаритних розмірів у 
координаційній сітці. Проте обрамки з цегельної кладки відіграють 
також (як і в аналогу) лише огороджувальну функцію, хоча цегла може 
бути матеріалом, здатним витримувати навантаження від перекриттів, 
відповідне капітальним будівлям середньої (і більшої) поверховості. 
Тобто за зазначеної умови застосування у повному каркасі колон по 
зовнішніх літерних осях координаційної сітки стає недоцільним. Крім 
того, на полички ригелів згідно з прототипом укладають плити 
перекриттів, які при осьовій прив'язці крайніх і середніх колон мають 
бути коротшими за номінальний крок між колонами на величину тов-
щини стінок ригелів. Це спричиняє необхідність мати плити відповід-
но коротшими на цю величину, що збільшує номенклатуру виробів 
при застосуванні с.1.020-1/87 у житловому будівництві. 

В основу корисної моделі покладено завдання щодо удоскона-
лення житлової багатоповерхової каркасно-стінової будівлі, у якої вве-
дення нових конструктивно-розмірних зв'язків між елементами дозво-
лило б забезпечити передачу навантаження на перекриття через 
зовнішні ригелі на утворювані з цегельних обрамків простінки, а за 
рахунок зміни прив'язки крайніх координаційних осей застосувати 
збірні плити номінальної (не скороченої) довжини, що застосовуються 
у житловому будівництві. В решті скорочується використовувана но-
менклатури елементів типового каркаса, спрощується конструкція 
будівлі і збільшується корисна площа поверху в межах тих же 
координаційних осей. 

Поставлене завдання досягається тим, що житлова багатопо-
верхова каркасно-стінова будівля, яка має всередині поздовжній 
збірний залізобетонний каркас з уніфікованими габаритними парамет-
рами у координаційних осях та осевою прив'язкою до них, а зовнішні 
стіни виконані з великорозмірних панелей в обрамках з цегельної 
кладки, що спираються по поверхово на зовнішні ригелі з поличкою, 
повернутою всередину будівлі, причому на стінки ригелів спираються 
стінові панелі, а на полки ригелів – плити перекриттів, згідно з корис-
ною моделлю, обрамки з цегельної кладки виконані у вигляді несучих 
про-стінків на усю висоту будівлі, при цьому крайні модульні коорди-
на-ційні осі будівлі проходять по лінії зрізу поличок ригелів. 

У житловій багатоповерховій каркасно-панельній будівлі зі 
стіновими панелями обрамки з цегельної кладки у вигляді простінків є 
несучими елементами зовнішніх стін, тобто виконують функцію зо-
внішніх колон каркаса. Ригелі, що спираються на цегельні простінки 
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на рівні верху стінових панелей, слугують перемичками над панелями, 
не навантажуючи їх вагою конструкцій, розташованих вище. Ці ригелі 
одночасно є несучими елементами для плит перекриттів. Завдяки роз-
ташуванню крайніх координаційних осей будівлі у її зовнішніх стінах 
по лінії зрізу поличок ригелів плити можуть бути таких же номіналь-
них розмірів, що і проліт між колонами. 

Відповідно до нових ознак корисної моделі, що пропонується, 
вилучаються збірні колони по крайніх літерних осях координаційної 
сітки, що спрощує конструкцію зовнішніх стін та скорочується засто-
совувана номенклатура с.1.020-1/87 (а саме, вилучаються одно- і двох-
консольні колони крайніх рядів по літерних осях і одноконсольні 
торцеві колони по цифрових осях, а також скорочені плити пере-
криттів). При застосуванні цієї серії у житловій будівлі можуть засто-
совуватися плити перекриттів, призначені для житлового будівництва, 
що збільшує розмір приміщень (на 0,3 м у їх глибину). 

Рішенням за прототипом такий позитивний ефект отримати не 
можна з-за цегельних обрамків, що виконують лише огороджувальну 
функцію з узгодженням габаритних розмірів панелей з габаритними 
розмірами елементів типового каркаса, а також з-за осьової прив'язки 
крайніх колон, що спричиняє застосування скорочених (відносно 
номінальних розмірів прольотів координаційної сітки) плит перекрит-
тів. 

Винахід пояснюється кресленнями на рисунку 4.3.6: фіг. 1 – 
фрагмент фасаду зовнішньої стіни житлової багатоповерхової каркас-
но-стінової будівлі в координаційній сітці; фіг. 2 – фрагмент плану по 
перекриттю; фіг. 3 – розріз І-І на фіг. 2. 

Житлова багатоповерхова каркасно-панельна будівля містить 
всередині поздовжній каркас зі збірних елементів, що має колони 1 та 
двохполичні ригелі 2 уніфікованих габаритних параметрів з осевою 
прив'язкою до  координаційних осей, та зовнішні стіни у вигляді це 
гельних простінків 3 із замурованими в бокових пазах 4 простінків 3 
стінових панелей 5, що спираються на крайні однополичні ригелі 6 
каркаса. Ригелі 6, що по поверхово спираються на простінки 3, є пере-
мичками над панелями 5. Полички 8 ригелів 6 повернуті всередину 
будівлі і на них оперті плити перекриттів 7, при цьому крайні осі 
координаційної сітки будівлі проходять по лінії зрізу поличок 8 
ригелів 6.  

Наприклад, між координаційними цифровими осями крок дорів-
нює уніфікованому модульному розміру 7,2 м, а панель 5 має уніфіко-
ваний модульний розмір 6,0 м.  Тоді простінки 3 можуть бути  завшир- 
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Рисунок 4.3.6 – Житлова багатоповерхова каркасно-панельна будівля 

 

фіг. 1 – фасад зовнішньої стіни, фрагмент; фіг. 2 – план по перекриттю, фрагмент; фіг. 3 – 
розріз І-І на фіг. 2: 
1 – колони; 2 – двохполичні ригелі; 3 – простінки; 4 – бокові пази; 5 – стінові панелі; 6 – 
однополичні ригелі; 7 – плити перекриттів; 8 – полички 
 
шки у 1,2 м, тобто (7,2 – 6,0 = 1,2). При кроці між цими осями 9,0 м 
простінки 3 матимуть ширину 3,0 м, тобто  (9,0 – 6,0 = 3,0);  при кроці  
між осями 12,0 м можуть застосовуватися дві стінові панелі 6,0 + 3,0 м, 
залишаючи на простінки 3 ширину 3,0 м, тобто 12,0 – (6,0 + + 3,0) =      
= 3,0. 

Пропонована житлова будівля працює таким чином. 
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Простінки 3 та колони 1 відповідно по крайніх і середній осях 
координаційної сітки є несучими елементами. игелі 2, спираючись на 
колони 1 і торцеві стіни, та ригелі 6, спираючись на простінки 3 
поздовжніх стін, передають на них навантаження від плит 7. Панелі 5, 
зашпаровані в пазах 4 простінків 3, утворюють з цими простінками 
зовнішні стіни, виконуючи несучу і огороджувальну функції. На по-
лички 8 ригелів 2 і 6 оперті плити 7, при цьому середні ригелі 2 пере-
дають навантаження на колони 1 і торцеві стіни, а крайні ригелі 6 – на 
цегельні простінки 3 поздовжніх стін, при цьому ригелі 6 працюють як 
перемички над панелями 5, не навантажуючи їх плитами 7. Крайні 
літерні осі, що проходять по лінії зрізу поличок 8 ригелів 6, забезпе-
чують застосування плит 7 довжиною у 6,0 м (не скорочених: 5,7 + 0,3 
= 6,0 м, де 0,3 м товщина стінки ригелів). Крайні ригелі 6, замуровані у 
цегельних простінках 3, збільшують висоту поверху у зовнішніх стінах 
до рівнів консолей колон 1, забезпечуючи горизонтальне положення 
плит 7. Розміри кроків між осями простінків 3 відповідають парамет-
рам каркаса с.1.020-1/87. Розміри ширини та товщини простінків 3, 
вимірювані у цеглинах, мають відповідати кількості поверхів будинку, 
міцності цегли і іншим чинникам, що визначають необхідну міцність 
простінків 3. 

Відповідно до нових ознак житлової будівлі спрощується її кон-
струкція, скорочується використовувана номенклатура елементів; 
збільшуються варіанти об'ємно-планувальних параметрів (проліт і 
площа) житлових секцій; галузь не поповнюється додатковими типо-
розмірами огороджувальних конструкцій; збільшується корисна площа 
секцій між осями координаційної сітки; стінові панелі можуть виго-
товлятися з легких матеріалів (пінобетону, керамзитобетону тощо), бо 
виконують лише огороджувальну функцію. 
 

Формула  корисно ї  моделі  1 4  

 

ЖИТЛОВА БАГАТОПОВЕРХОВА КАРКАСНО-СТІНОВА БУ-
ДІВЛЯ, що має всередині поздовжній збірний залізобетонний каркас з 
уніфікованими габаритними параметрами в модульних координацій-
них осях та осевою прив'язкою до координаційних осей, а зовнішні 
стіни виконані з великорозмірних панелей в обрамках з цегельної кла-
дки, що спираються по поверхово на зовнішні збірні ригелі з полич-
кою, повернутою всередину будівлі, причому на стінки ригелів спира-
ються стінові панелі, а на полички ригелів – плити перекриттів, яка  
в ідр і зняється  тим ,  що  обрамки з цегельної кладки виконані у 
вигляді несучих простінків на усю висоту будівлі, при цьому крайні 
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модульні координаційні осі будівлі проходять по лінії зрізу поличок 
ригелів. 
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5  АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ 
ОБЛАДНАННЯ І БЛАГОУСТРОЮ 

 
Розгляд різних галузей будівництва у їх взаємозв'язку, як єдиної 

галузі науки, техніки і технології, дозволяє більш ефективно викори-
стовувати досягнення в кожній з них. Це наочно проявляється у 
стандартизації, зокрема, у заводському напрямку індустріалізації буді-
вництва. Даний напрямок більш ефективно реалізується за принципом 
відкритої  (міжвидової, міжгалузевої тощо) на відміну від закрито ї  
(видової, галузевої тощо) типізації та уніфікації, яку, однак, широко 
застосовували, зокрема, у масовому житловому будівництві повнозбір-
них будівель.  

Відкрита типізація і уніфікація (стандартизація) має потенційні 
можливості додаткового підвищення ефективності індустріалізації за 
рахунок евристичного (креативного, нетрадиційного, відмінного від 
звичайного  проектування) застосування збірних виробів загальної і 
різноманітної спеціальної номенклатури. У даному напрямку новатор-
ська роль під час проектування і конструювання належить рішенням 
технічних завдань, що виникають новими шляхами і засобами для вдо-
сконалення наявних або отримання нових архітектурно-будівельних 
конструкцій, структурних частин будівель, споруд та їх в цілому.  

У даному розділі технічні рішення отримуватимуться шляхом 
не звичайного проектування, а методом «нестандартного» застосу-
вання типових (стандартних) виробів. Даним методом вже були 
отримані деякі рішення технічних завдань у попередніх розділах; при-
кладами таких винаходів на  застосування  (рос. – на  примене -
ние ) у даному виданні наступні: 

• авторські свідоцтва СРСР: № 983216 (типових стінових пане-
лей для виробничих будівель у складчастому огородженні), № 1550056 
(типових панелей у торцевій стіні промислової будівлі з нетиповим їх 
розташуванням); № 2005144 (те саме); № 1686083 (те саме і у стінах 
громадських будівель), № 1249134 (типових Г-подібних піврам у 
будівлях тваринницького призначення з нетиповим взаємним їх роз-
ташуванням), № 1617106 (стандартних опор контактних і освітлюваль-
них електромереж для малоповерхових, зокрема, рекреаційних буді-
вель);  

• патент РФ  № 2008426  (надувні матраци у збірно-розбірній пе- 
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регородці);  
• патенти України: № 18203 А (типового фундаменту під будівлі 

з розпірним навантаженням і збірного трикутного контрфорсу силос-
ної споруди для реконструкції «п'ятиповерхівок»), № 67677 А (типо-
вих стінових панелей «п'ятиповерхівок» у с.1.020-1/87), № 56628 U 
(типових ригелів с.1.020-1/87 в цій же серії), № 5983 U (поширення 
номенклатури виробів с.1.020-1/87 на житлове будівництво), № 76457 
U (елементів каркаса с.1.020-1/87 у житлової будівлі каркасно-стінової 
− конструктивної схеми). 

Зауважимо, що подібні технічні рішення важко піддаються ви-
знанню під критерії винаходу. Такі рішення відносяться до винаходів 
«на  застосування», що характеризуються новим ставленням відо-
мого предмета до інших предметів, яке дозволяє використовувати їх за 
новим, нетрадиційним для даного предмета призначенням. Це – 
специфічний об'єкт винаходу, який не характеризується ані конструк-
тивними, ані технологічними, ані якісними ознаками (відповідно 
прийнятим об 'єктам  винаходу – пристрою , способу , речовині ). 
Сутністю таких винаходів є використання відомих предметів з 
відомими (або виявленими новими) властивостями у певних умовах, 
але для яких вони не призначалися, тобто таке застосування було не  
очевидним  для фахівців.  

Однак експертна оцінка «неочевидності для спеціаліста», як 
правило, не однозначна. У нових технічних рішеннях, щоб вони відпо-
відали функціональним винаходам на застосування, необхідно вияв-
лення у відомому об'єкті нової функції. Але при високому рівні родо-
видового логічного узагальнення, наприклад, збірна конструкція (пли-
та, панель, блок і т. д.) і відносно особливостей її функціонування та-
кож може оцінюватися на високому рівні узагальнення «поглинаючи» 
новаторську пропозицію.  

Формально для відповідності нових технічних рішень винаходу 
на  перенос  потрібно використовувати відомі якості відомого об'єкта 
з іншої або в іншій області техніки. Збірні ж конструкції, застосовувані 
«нестандартним» чином, використовуються в будівлях і спорудах, тоб-
то з тієї ж та у тій же галузі техніки – у будівництві. В експертній оцін-
ці до того ж не сприймалися як суттєві такі ознаки (якості) виробів, як 
індустріальний, стандартний, уніфікований, типовий і т. п., що є об'єк-
тивними складовими їхнього рівня якості у галузі будівництва.  

Таким чином, для забезпечення охороноздатності нових техніч-
них рішень, що відносяться до нетрадиційного, неочевидного застосу-
вання заводських виробів будівельної індустрії, необхідні інші, «закон- 
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ні» шляхи їх формулювання.  
Даний розділ присвячений вирішенню низки технічних завдань 

на «нестандартне» застосування (перенесення) типових уніфікованих 
(стандартних) виробів різної номенклатури на різні споруди, визначені 
вимоги до яких відповідають властивостям (за матеріалом, несучою 
здатністю, геометричними параметрами тощо) виробів повної заводсь-
кої готовності, що запроектовані для зовсім інших типових споруд або 
іншого призначення у «підгалузях» будівництва і в інших галузях.  

Деякі з наведених далі технічних рішень були оформлені як ви-
находи, і на них отримані охоронні грамоти. 
 
 

5.1  Елементи благоустрою 
 

 

Тема попереднього  
ознайомлення: «Уніфікація 
і типізація; різнозамінність  
збірних елементів»  

Запропоновані нижче технічні рішен-
ня належать до галузі будівництва, 
зокрема, до технологічного устатку-
вання виробничих майданчиків  із  за- 

стосуванням збірного бетону та залізобетону іззастосуванням номенк-
латури виробів для галузі сільського господарства, інженерного благо-
устрою виробничих майданчиків, міських (селищних, сільських) чи 
рекреаційних територій із застосуванням збірних залізобетонних 
виробів з типової номенклатури.  

В основі використання заздалегідь виготовлених (збірних)  кон-
струкцій і виробів лежить стандартизація, яка містить принципи, мето-
ди, норми і правила їх проектування і конструювання; основний та 
похідні (збільшені та дробові) метричні модулі і МКРС; типові прив'я-
зки конструкцій; методи типізації та уніфікації (як методи стандарти-
зації); типові уніфіковані габаритні й конструктивні схеми; характери-
стичні (раніше: нормативні) і розрахункові навантаження і впливи на 
будівельні конструкції і споруди; методи їх інженерних розрахунків за 
граничними станами тощо. Під час проектування і конструювання 
збірних елементів враховують відомі властивості та фізико-механічні 
характеристики застосовуваних матеріалів, функціональні вимоги, 
технічні і технологічні можливості, призначення будівель і  споруд, 
клас капітальності та інші чинники відповідно до завдань щодо їх ви-
користання. Усе це в оцінці експерта становить звичайне проектуван-
ня.  

Будівельний виріб характеризується сукупністю геометричних 
(габаритні розміри, форма перерізів тощо), деформаційних, міцнісних, 
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теплотехнічних та інших характеристик, видом матеріалу і іншим, що 
забезпечується задоволення виробами певних критеріїв кондиції згідно 
з ГОСТ, СНиП, ТУ, ДСТУ, ДБН і іншими нормативними документами.  

Між тим збірні вироби мають багато властивостей і характери-
стик як об'єкти створеного предметного світу, які не є метою проекту-
вання, а тому представляються другорядними, що знаходяться поза 
увагою проектувальника. При зміні споживчої уваги на вироби чи при 
ставленні до них з інших позицій використання другорядні якості мо-
жуть стати визначальними. Проектувальник не може представляти усе 
різноманіття світу, де цей виріб може бути придатним і відповідним 
згідно з різноманітними якостями цього виробу.  

Наведемо декілька прикладів, коли стандартні вироби різних 
підприємств будівельної індустрії мають відоме більш широке (за па-
тентознавством це – відкрите) застосування, тобто не за прямим при-
значенням. 

Фундаментні блоки загальної номенклатури, що призначені для 
зведення стрічкових фундаментів і підвальних стін одно- та багатопо-
верхових будівель різного функціонального і технологічного призна-
чення – житлових і громадських, промислових, сільськогосподарських 
і інших – мають розвинену номенклатуру по довжині і товщині; їх бло-
ки є масивними, самостійкими, мають правильну форму (прямокутно-
го паралелепіпеда), пази в торцях для утворення бетонних шпонок; 
важлива також ще одна якість – масове перевиробництво, що зумовило 
їх повсюдну доступність.  

Нові області застосування фундаментних бетонних блоків в 
якості: противаг і баластів в підйомно-тягових механізмах, машинах і 
пристроях (рис. 5.1.1, фіг. 1); мобільних фундаментів для тимчасових 
огорож на період будівництва (рис. 5.1.1, фіг. 2); підпірних стін або 
тимчасових перепон, блокпостів і оборонних споруджень на автомо-
більних дорогах в надзвичайних ситуаціях (без рис.).  

При цьому використовують такі властивості, як: велика маса 
(вага), легко укладаються з перев'язкою швів в необхідній кількості 
рядів по висоті і в плані, компактність, неможливість переміщення без 
підйомних машин (з халатності чи з умислу, для розкрадання і т. п.), 
можливість багаторазового використання (як інвентарю); у другому ви-
падку використовуються, крім того, пази для обтиску опор огорожі; в 
третьому – захисні властивості з можливістю огляду (через розсунуті 
пази між блоками верхнього ряду).  

Азбестоцементні хвилясті листи посиленого профілю призначе-
ні для виготовлення покрівель будівель.  
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Рисунок 5.1.1 – Приклади «нестандартного» застосування стандартних виробів 

заводського виробництва у будівництві 
 

фіг. 1 – фундаментні блоки як противага і баласт в підйомно-тягових механізмах, маши-
нах і пристроях: 1 – лебідка; 2 – блоки в штабелі;  
 

фіг. 2 – фундаментні блоки як мобільні фундаменти тимчасових огорож та азбестоце-
ментні листи як екрани в парканах: 1 – блоки; 2 – листи; 3 – стійки; 4 – пази;  
 

фіг. 3 – азбестоцементні труби з кільцями як залишена опалубка при влаштуванні 
залізобетонних колон: 1 – труба; 2 – кільця (як база і капітелі); 3 – покриття; 4 – запов-
нення; 
 

фіг. 4 – азбестоцементні труби як водостічні труби садибних будинків: 1 – труба; 2 – 
ринва (водоприймальна воронка); 3 – водовідвідний жолоб; 4 – будинок; 
 

фіг. 5 – азбестоцементні труби як обсадні труби водозабірних свердловин: 1 – труба; 2 – 
шланг; 3 – насос; 4 – фільтр; 5 – дренаж; 
 

фіг. 6 – відбивачі конверторів як водоприймальні жолоби горищних дахів: 1 – жолоб; 2 – 
кронштейн; 3 – будинок. 
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Нові області застосування в якості: непрозорих екранів у стаці-
онарних або тимчасових парканах – садиб, будівельних майданчиків 
тощо (рис. 5.1.1, фіг. 2); для утворення «холодних» стінових огоро-
джень у пристроях (галереях, естакадах і т. п.), необхідних у різних 
технологічних процесах, для захисту від несприятливих атмосферних 
дій (без рис.). 

Азбестоцементні хвилясті листи посиленого профілю характе-
ризуються водостійкістю, водо-, паро-, повітронепроникністю; мають 
достатню міцність і жорсткість, зручну прямокутну форму, певні есте-
тичні якості при вертикальному і горизонтальному розташуванні 
хвиль; при фарбуванні вилучають шкідливу дію на здоров'я.  

Азбестоцементні труби, що призначені для безканальної про-
кладки кабелів зв'язку і т. п., мають такі властивості: 3-х метрова дов-
жина, циліндричний переріз, порожниста усередині, гладкі поверхні; 
водо-, морозостійкі та водонепроникні, міцні і жорсткі, не схильні до 
корозії, дозволяють обробку (різання, свердління) на місці викори-
стання; хороша адгезія з масляними та іншими фарбами; різні діаметри 
таких труб за номенклатурою, що розширюють області їх нетипового 
застосування.  

Нове застосування азбестоцементних труб в якості: опалубки, 
що залишається, при влаштуванні залізобетонних колон, наприклад, в 
холах громадських будівель (рис. 5.1.1, фіг. 3), пустотілих стійок у 
вхідних вузлах житлових будинків (без рис.), а також водостічних труб 
садибних будинків (рис. 5.1.1, фіг. 4), обсадних труб водозабірних 
шпар для господарсько-побутових потреб та поливу (рис. 5.1.1, фіг. 5); 
стійок тимчасових огорож та стаціонарних парканів (див. фіг.2), які 
кращі за дерев'яні тощо.  

Ще приклад: нове застосування відбивачів, встановлюваних на 
тильній стороні конверторів (водяних трубчастих обігрівачів з насад-
женими на труби гофрами, використовуваними при центральному 
опаленні житлових будівель) як водоприймальних жолобів горищних 
дахів садибних будинків (рис. 5.1.1, фіг. 6). Екрани виконані з 
профілем у вигляді лотка певної протяжності з листової сталі; мають 
отвори для зчленування з іншими лотками, для утворення водоприй-
мальних жолобів, відповідну скату даху загальну у їх сукупності дов-
жину; мають заводську якість, пофарбовані.  

Наведені приклади мають відкрите застосування, їх доцільність 
та позитивний ефект – очевидні. В подальших технічних рішеннях «на 
застосування» вирішуватиметься загальне завдання – розширення об-
ласті використання деяких типових виробів будівельної індустрії.  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОРМОВИХ ЛОТКІВ ДЛЯ ВРХ В ЯКОСТІ 
ОСТОВІВ ПАРКОВИХ ЛАВ І СТОЛІВ 

 

Садові лава і стіл – малі архітектурні форми (МАФ'и), слугують 
елементами благоустрою прибудинкових територій, майданчиків від-
починку в парках, на пляжах, в інших рекреаційних зонах.  

Застосування кормового лотка 1 для великої рогатої худоби 
(ВРХ) в якості остова паркової лави передбачає проектне положення 
лотка 1 дном вниз; використовується різниця висот передньої і задньої 
стінок лотка зі збігом антропологічних і зоологічних параметрів, що є 
відповідними позі людини, що сидить, і ВРХ при годуванні; обладну-
ються сидінням і спинкою лотка 1 у вигляді підвіски 2 з дерев'яними 
ґратчастими настилами (рис. 5.1.2).  

Застосування кормового лотка 1 як остова паркового столу пе-
редбачає таке саме: збіг антропологічних і зоологічних параметрів при 
повернутих двох лотках днищами один до одного і скріплених між 
собою деталями 3 з підбетонкою 4 основи утвореного остова і укладки 
поверху остова дерев'яної чи бетонної стільниці 5 (рис. 5.1.2).  

Технічне рішення, ілюстроване рисунком 5.1.2, де показані 
паркові лави по обидві сторони паркового столу.  

 

 
Рисунок 5.1.2 - Застосування кормових лотків для ВРХ  

в якості остовів паркової лави і стола 
 

1 – кормовий лоток; 2 – підвіска з настилами для сидіння і спинки; 3 – деталі кріплення; 
4 – підбетонка; 5 – стільниця 

 
Кормові лотки виконані зі збірного залізобетону, який є міцним 

і теплопровідним матеріалом. Для використання в якості остова лави 
лотки треба забезпечити підвісками 2 з настилами для сидіння і спинки 
з дерев'яних рейок або дощок як менш теплопровідного («теплого») 
матеріалу. Міцність остова забезпечує надійність їх експлуатації. Де-
рев'яна стільниця 5 на остові паркового столу також підвищує ком-
фортність для покладених на неї рук і речей. Пристрій потребує ди-
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зайнерської доробки (фарбування, додаткових деталей тощо). 
Запропоноване технічне рішення має властивість «вандалізмо-

стійкості» остовів і сталість місця установки, а також дозволяє викори-
стовувати збірну залізобетонну конструкцію з каталогу типової номе-
нклатури. Збільшення серійності виробництва даного виробу знизить 
його вартість.  
 

Формула  технічного  рішення * 
 
ЗАСТОСУВАННЯ кормових столів ВРХ в якості остовів парко-

вих лав і столів. 
    

* Приклад написання формули винаходу (корисної моделі) «на застосування». 
 
На рисунку 5.1.3 наведені додаткові варіанти можливого засто-

сування даної технічної пропозиції.  

 
Рисунок 5.1.3 – Варіанти застосування кормових лотків 

                   в інженерному благоустрої територій 
 

фіг. 1 – двохстороння лава; фіг. 2 – з утворенням бордюру або підпірної стінки при неве-
ликому перепаді висоти денної поверхні: 1 – лотки; 2 – додаткові елементи 

 
 
5.2 Підпірні стіни  
 
 
Тема попереднього  
ознайомлення:  
«Підпірні стіни » (спецкурс)  
 

На рисунку 5.2.1 наведені приклади 
відомих конструктивних рішень 
підпірних стін, що прийняті за ана-
логи пропонованих далі технічних  

 

рішень (винаходів). 
 
 
 

Рисунок 5.2.1 – Підпірні стіни 
 

фіг. 1 – контрфорсний, виконуваний пере-
важно з цегли; фіг. 2 – кутовий, виконува-
ний зі збірного залізобетону, типовий. 

фіг. 1 фіг. 2 

фіг. 1 фіг. 2 
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ЗАСТОСУВАННЯ КОРМОВИХ ЛОТКІВ ДЛЯ ВРХ  
В ЯКОСТІ ПІДПІРНИХ СТІН 

 
Відома підпірна стінка контрфорсного типу, що виготовляється 

переважно з цегли (див. рис. 5.2.1, фіг. 1). Недоліком даної підпірної 
стінки є її «індивідуальне» конструктивне рішення і, отже, не індустрі-
альне (кустарне) виготовлення.  

Відома також типова підпірна стінка кутового типу із збірного 
залізобетону, що включає вертикальну лицьову стінку і перпендику-
лярну їй плиту-підошву, виконані за одне ціле (див. рис. 5.2.1, фіг. 2).  

Недоліком прототипу є спеціалізоване призначення збірного 
елемента, використовуваного в конкретних випадках, переважно, для 
влаштування рамп прирейкових складів, що збільшує загальну номен-
клатуру типових виробів у галузі будівництва. 

Найбільш близькою до запропонованих варіантів підпірних стін 
є підпірна стіна з фундаментних блоків для зведення будівель і споруд 
(відкрите застосування, на кшталт рис. 5.1.1, фіг. 2). У такій підпірній 
стіні застосовані типові збірні конструкції, що є індустріальним виро-
бом.  

Недоліком прототипу є його велика матеріаломісткість, спричи-
нена суцільністю бетонного блоку в об'ємі. 

Мета пропонованих рішень – зменшення витрат бетону при 
збереженні позитивного ефекту щодо скорочення номенклатури збір-
них виробів у галузі.  

Поставлена мета досягається застосуванням поширених типових 
конструкцій об'ємної форми, але більш легких, а саме – кормових 
лотків ВРХ, що ілюструється рисунком 5.2.2: фіг. 1 – з горизонтально 
розташованим лотком, поперечний розріз; фіг. 2 – те саме, план; фіг. 3 
– з двома горизонтально розташованими одним на другому лотками, 
розріз; фіг. 4 – те саме, план; фіг. 5 – з вертикально установленими 
лотками, вид збоку; фіг. 6 – те саме, план.  

Варіант  1. Підпірна стінка складається з кормового лотка 1 для 
ВРХ, покладеного на денній поверхні землі в місці перепаду висот (в 
межах висоти стінок лотка). Лоток 1 перекинутий днищем вгору і по-
вернутий короткою стінкою в бік збільшення ухилу денної поверхні 
землі, яка заглиблена в землю.  

Підпірна стінка працює наступним чином.  
Масив ґрунту верхнього рівня, розташований перед короткою 

стінкою лотка 1, тисне на високу стінку і утримується спільним опо-
ром обох стінок з днищем лотка в кутах їх примикання як суцільної за- 
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Рисунок 5.2.2 - Застосування кормових лотків для ВРХ  

в якості підпірних стін 
 

фіг. 1 – з горизонтально розташованим лотком, розріз; фіг. 2 – те саме, план; фіг. 3 – з 
двома горизонтально розташованими одним на другому лотками, розріз; фіг. 4 – те саме, 
план; фіг. 5 – з вертикальним установленням лотків, вид збоку; фіг. 6 – те саме, план  
 
лізобетонної конструкції і лобовим опором ґрунту нижнього рівня 
землі (при частковому в нього заглибленні високої стінки лотка); цій 
протидії сприяє також власна маса лотка 1. 

Варіант  2. Підпірна стінка складається з двох кормових лотків 
1 (нижнього) і 2 (верхнього), покладених на денній поверхні землі в 
місці перепаду висот (в межах висоти двох стінок лотків). Лотки 1, 2, 
орієнтовані ємностями в протилежні сторони, причому лоток 1 покла-
дений у звичайному положенні, а лоток 2 перекинуть догори дном (як 
у варіанті 1). Між торцями своїх високих стінок в плані лотки 1, 2 
скріплені сполучною деталлю 3, яких повинно бути не менше двох по 
довжині лотків, які треба заанкерувати у ґрунті за лінією його природ-
ного обвалення.  

Підпірна стінка працює таким чином.  
Масив ґрунту верхнього рівня, розташований перед короткою 

стінкою верхнього лотка 2, тисне на високу стінку і утримується спіль-
ним опором обох стінок з днищем лотка 2 в кутах їх примикання як 
суцільної залізобетонної конструкції. Нижче розташований грунт тис-
не на високу стінку нижнього лотка 1 і утримується тертям і лобовим 
опором грунту нижнього рівня землі (при частковому в неї заглибленні 
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стінки лотка). При цьому сполучна деталь 3 своїм опором перешкод-
жає взаємному зрушенню стінок обох лотків від тиску ґрунту, розта-
шованого навпроти них, забезпечуючи одночасно їх разову роботу; цій 
протидії сприяють також власні маси лотків 1, 2 та деталі анкерування, 
яких має бути хоча б по дві по довжині лотків.  

Варіант  3. Підпірна стінка складається з вертикально попарно 
і по черзі встановленого лотка 1 (лівого) і лотка 2 (правого), утворю-
ючи коробчасту зиґзаґоподібну форму. Причому коротка стінка лотка 
1 встановлена в торець з високою стінкою лотка 2, і так далі з шаховим 
їх розташуванням в плані. Між торцями своїх низької та високої 
стінками по вертикалі лотки 1, 2 скріплені сполучною деталлю 3, яких 
має бути не менше двох по висоті лотків.  

Підпірна стінка за варіантом 3 працює таким чином.  
Масив ґрунту верхнього рівня денної поверхні по лінії його об-

валення, розташований перед усією підпірною стінкою, тисне на 
підпірну стінку. Цьому тиску протидіє спільна робота лотків 1, 2, що 
утворюють велику ширину опорної частини підпірної стінки, яка 
підвищує опір перекиданню. При цьому з'єднувальні деталі 3 переш-
коджають взаємному зрушенню стінок обох лотків, забезпечуючи їх 
спільну роботу.  

Стійкість підпірної стінки на зсув та перекидання посилюється 
частковим заглибленням лотків 1, 2 в ґрунт нижнього рівня денної по-
верхні за рахунок лобового опору ґрунту перед фронтальною поверх-
нею підпірної стінки, а також за рахунок реактивної протидії цього 
ґрунту за тильною поверхнею заглибленої частини підпірної стінки; 
цій протидії сприяють власні маси лотків 1, 2, можливе за-анкерування 
у ґрунті за лінію його природного обвалення.  

 
Формула  технічного  рішення  

 

ЗАСТОСУВАННЯ типових збірних залізобетонних кормових 
лотків для ВРХ в якості підпірних стін для вертикального планування 
територій.  

 

В якості підпірних стін можуть бути застосовані й інші збірні 
залізобетонні конструкції з різних каталогів, зокрема Г-подібні рами 
разом (для облицювання поверхні грунту) зі стіновими панелями чи 
плитами покриттів. При новому застосуванні типових конструкцій 
необхідно проводити інженерні розрахунки щодо забезпечення їх 
працездатності на нові навантаження та інші дії (наприклад, лотки для 
ВРХ виробляють з бетону стійкого  до  кислотного  середодовища,  що  
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може бути зайвим у нових умовах і т.ін.).  
 
 
5.3  Площадки з твердим покриттям 
 
Тема попереднього  
ознайомлення:  
«Благоустрій  
населених територій»  
 

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ  
МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ  

ПОКРЫТИЙ 

Изобретение может быть использовано при изготовлении по-
крытий из монолитного бетона, укладываемого по грунту, например, 
на приусадебных участках. 

Наиболее близким к изобретению является способ возведения 
монолитных покрытий и перекрытий зданий, включающий установку 
на основание опалубки из деревянных спаренных реек в виде ячейко-
вой рамы с возможностью предварительного (перед бетонированием) 
образования клиньями зазора между рейками, заполнение бетонной 
смесью ячеек рамы и после твердения смеси разборку опалубку с ос-
вобождением реек из затвердевшего бетона путем извлечения клиньев 
между рейками ячейковой рамы [1].  

Недостатком способа по прототипу является сложность техно-
логии возведения бетонного покрытия и большой (двойной) расход 
древесины из-за спаренных реек ячейковой рамы. 

Цель – упрощение возведения и экономия древесины. 
Способ возведения монолитных бетонных покрытий поясняется 

рисунком 5.3.1: фиг. 1 – бетонное покрытие, вид сверху; фиг. 2 – раз-
рез І-І на фиг. 1 на стадии после укладки бетона; фиг. 3 – то же, после 
высыхания и усушки опалубки; фиг. 4 – то же, после извлечения опа-
лубки и выполнения декоративных работ. 

Способ возведения монолитных покрытий 1 заключается в сле-
дующем. На спланированную поверхность ґрунта 2 и основания 3, на-
пример, в виде слоя песка укладывают деревянную опалубку 4, изго-
товленную в виде ячейковой рамы из реек сплошного сечения. Опа-
лубку 4 перед укладкой на ґрунт 2 предварительно замачивают в воде 
до набухания древесины, при этом древесина увеличивается в объеме. 
После укладки опалубки 4 в ее ячейки 5 укладывают бетон, уплотняют 
его и выравнивают заподлицо с верхней поверхностью опалубки. За-
тем выдерживают покрытие 1 до схватывания бетона, последующего 
высыхания и усушки древесины опалубки 4. Покрытие 1 изготавлива-
ют летом в период отсутствия дождей. При усушке древесина умень-
шается в объеме, отрывается от боковых поверхностей образуемых бе- 
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Рисунок 5.3.1 – Способ возведения монолитных бетонных покрытий 

 

фиг. 1 – бетонное покрытие, вид сверху; фиг. 2 – разрез І-І на фиг. 1 после укладки бето-
на; фиг. 3 – то же, после усушки опалубки; фиг. 4 – то же, после извлечения опалубки и 
выполнения декоративных работ:  
 

1 – бетонное покрытие; 2 – поверхность ґрунта; 3 – основание; 4 – деревянная опалубка; 
5 – ячейки рамы; 6 – образованные бетонные плиты; 7 – трава. 

 
тонных плит 6, после чего опалубка 4 извлекается. 

Швы между бетонными плитами заполняют почвой и засевают 
травой 7 для придания декоративного вида или заливают асфальтом. 

Предложенный способ прост в изготовлении плит, требует мень-
шего расхода древесины, способствует улучшению твердения бетона 
(за счет постепенного отбора влаги из реек по мере высыхании плит). 
 

Формула  изобретения  1 
 

СПОСОБ ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ БЕТОННЫХ ПО-
КРЫТИЙ, предусматривающий установку на основание опалубки, вы-
полненной из деревянных реек в виде ячейковой рамы с возможностью 
образования зазора между рейками и бетонным покрытием при разбор-
ке опалубки, заполнение ячеек бетонной смесью, разборку опалубки 
после затвердения бетона и образование зазора, отличающийся  тем, 
что с целью упрощения технологии возведения и экономии древесины, 
для опалубки применяют ячейковую раму, выполненную из реек 
сплошного сечения, которую перед заполнением ячеек бетонной сме-
сью замачивают до набухания, степень которого выбирают из условия 
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образования зазора между рейками и бетоном покрытия после усыха-
ния рамы. 

    
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе: 
 

1. Патент Англии № 225120, кл. 37а 2/02, 1924 (прототип). 

 
 
5.4  Кормові столи (годівниці) ВРХ 
 
 

Тема попереднього  
ознайомлення:  
«Технологічне  
обладнання будівель»  
 

Наступні технічні рішення «на засто-
сування» відносяться до будівництва 
у галузі тваринництва,  звірівництва і
охорони  тваринного  світу з викорис- 

танням стандартних збірних конструкцій у нетипових пристроях.  
Відомі підкісні системи (дерев'яні навіси), виготовлювані побу-

довчим методом для захисту і утримання сільськогосподарських тва-
рин, що включають стійки, ригелі і підкоси (рис. 5.4.1, фіг 1). У по-
криттях таких навісів чи дахів (рис. 5.4.1, фіг. 2) використовують кон-
струкції з традиційним сполученням  крокв і стійок у гребні.  

 
Рисунок 5.4.1 − Підкісні системи покриттів з дерев'яних конструкцій 

 

фіг. 1 – поперечник навісу виробничого призначення (В.Ф. Иванов, 1956); фіг. 2 – гребе-
невий вузол кроквяного даху (М.С. Туполев, 1968):  
 

1 – стійки; 2 – крокви; 3 – прогін; 4 – накладка (або затяжка); 5 – шарнір; 6 – решетуван-
ня; 7 – покрівля. 

 

НАВІС КОРМОВОГО СТОЛУ 
 

Найбільш близьким рішенням до запропонованого нижче кор-
мового столу є дерев'яний навіс для зберігання грубих кормів, що 
включає стійки, верхні обв'язки, укладені на стійки, крокви, підкоси 
між кожною стійкою і кроквою, а також затяжку між кроквами у греб-
ні, причому по кроквах покладене решетування, а по ній – покрівля [1, 
див. рис. 5.4.1, фіг. 1].  

Недоліком прототипу є велика витрата матеріалів (деревини) 
через площинне рішення поперечнику навісу.  

Мета  технічного рішення – зменшення витрат деревини на при- 
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стрій покриття навісу.  
Поставлена мета досягається тим, що несучі елементи навісу 

кормового столу виконані як просторовий поперечник з вільним 
прольотом між стійками, що ілюструється рисунком 5.4.2: фіг. 1 – по-
перечний розріз; фіг. 2 – фронтальний вид; фіг. 3 – план, фрагмент.  

 

 
 

Рисунок 5.4.2 - Навіс кормового столу 
 

фіг. 1 – поперечний розріз; фіг. 2 – фронтальний вигляд; фіг. 3 – план: 
 

1 – стійка; 2 – основні крокви; 3 – основні підкоси; 4 – решетування; 5 – покрівля; 6 – 
додаткова пара крокв; 7 – додаткова пара підкосів; 8 – вільний проліт. 

 
Навіс кормового столу містить стійки 1, укладені по них крокви 

2, підкоси 3 між кожною стійкою 1 і кроквою 2, решетування 4 по кро-
квах 2 і покрівлю 5 на решетуванні 4. Навіс також включає додаткові 
пари крокв 6, що розташовані по обидві сторони від кожної з основних 
крокв 2, і пари додаткових підкосів 7 на кожну сторону відносно 
стійки 1 між нею і додатковими кроквами 6. При цьому між суміжни-
ми додатковими кроквами 6 утворений вільний від стійок проліт 8. 
Основні крокви 2 і додаткові крокви 6 розташовані з рівним кроком 
відносно один одного. Кут нахилу підкосів 7 – різний, що визначається 
положенням стійки 8 і решетувань 4 по обидві сторони від стійки 1.  

Навантаження від покрівлі 5 через решетування 4 передається на  
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основні крокви 2 та додаткові крокви 6, а саме: від основних крокв 
безпосередньо на стійку 1, а від додаткових крокв за допомогою до-
даткових пар підкосів 7 з кожного боку стійки 1, що підпирають реше-
тування 4. Додаткові крокви 6 сприймають і додаткове навантаження 
від половини вільного прольоту 8.  

Запропонований навіс кормового столу зменшує витрату дере-
вини в розрахунку на одиницю погонної довжини навісу за рахунок 
зменшення кількості стійок.  

Так, при кроці стійок у 3,0 м, довжині навісу у 30 м, вильоті по-
криття у 2,8 м і висоті стійок у 3,6 м витрата деревини становить 1,78 
м3 (за прототипом). При кроці стійок 6,0 м і інших рівних параметрах 
витрата деревини складає 1,40 м3 (за запропонованим рішенням);  еко-
номічний ефект за вартістю деревини становить 20%.  

 

Формула  винаходу*  

 

НАВІС КОРМОВОГО СТОЛУ, що включає стійки, укладені на 
них крокви, підкоси між кожною стійкою і кроквою, решетування, по-
кладене по кроквах, і покрівлю на решетуванні, який  в ідр ізняється  
тим ,  що  з метою зменшення витрат матеріалів, він забезпечений до-
датковими парами крокв, розташованих по обидві сторони від кожної з 
наявних крокв з утворенням прольоту між суміжними додатковими 
парами крокв, а також по парі додаткових підкосів на кожну сторону 
відносно стійки між нею і додатковими кроквами.  

    
 

*Заявка  СССР  №  3626233/33,  М. Кл. Е 04 Н 5/06.  Навес  кормового  стола / 
М.П. Журавченко, И.И. Романенко и др. – М.: ВНИИГПЭ, 1983. 

 

Джерело інформації, прийняте під час експертизи: 
1. Типовой проект № 818-1. Оборудование выгульных дворов для КРС. – М.: Ги-

проНИИсельхоз, 1967. 
 

Недоліком запропонованого рішення є стаціонарність навісу, 
що не дозволяє її використання в інших місцях при переміщенні чи 
міграції тварин. Запропоноване рішення, з одного боку, знижуючи 
матеріалоємність кормового столу, з іншого – через неможливість його 
пересування може не відповідати певним особливостям технології ут-
римання (догляду) за свійськими чи дикими тваринами.  

Відомі переносні пристрої, що використовують в різних облас-
тях діяльності людини в подібних випадках. Наприклад, є переносний 
світлофор для пересувних і тимчасових залізничних шляхів, що вклю-
чає стійку з поперечиною для сигналізації, і піддон, заповнений бала-
стом, для додання стійкості всьому пристрою (рис. 5.4.3, фіг. 1).  
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Рисунок 5.4.3 – Пересувні  
спорудження різного 

технологічного призначення 
 

фіг. 1 –  переносний світлофор (авт.
св. СРСР № 207961, 1967):  1  –  стійка; 
2 – поперечина; 3 – піддон; 4 – баласт; 
фіг. 2 – розбірна годівниця для ВРХ 
(патент США № 4324202, 1983): 1 –
опора; 2 – лоток; 3 – кріплення навісу; 
4 – навіс. 
 

      Недоліком світлофору є не-
відповідність пристрою техно-
логічному призначенню. 
      Відома також пересувна го- 

дівниця ВРХ для мінеральної та сольової підгодівлі худоби із захистом 
від атмосферних впливів і корозії (рис. 5.4.3, фіг. 2), яка є прототипом 
винаходу, що буде далі. 

 

КОРМУШКА 
 

Изобретение относится к устройству кормовых столов для КРС; 
может использоваться для подкормки диких животных в заповедниках. 

Прототипом является передвижная кормушка для КРС из пило-
материалов, имеющая опоры с прикрепленными на них лотками к ко-
торым прикреплен навес [1; см. рис. 5.4.3, фиг. 2]. 

Недостаток прототипа – ненадежность работы в связи с его не-
устойчивостью при боковом напоре массой крупных животных. 

Цель изобретения – повышение надежности работы и увеличе-
ние срока службы. 

Поставленная цель достигается путем повышения устойчивости 
устройства кормушки, которое иллюстрируется рисунком 5.4.4, где на 
фиг. 1 показан план, на фиг. 2 – поперечный разрез.  

Кормушка содержит опоры 1 с установленными на них лотками 
2, между которыми размещено средство крепления навеса 3, выпол-
ненное в виде короба 4, заполненного балластом 5, имеющего боковые 
стенки 6 с закрепленной между ними горизонтальной крестовиной 7 и 
проушиной 8 в ее центре и днище 9 с установленным на одной верти-
кальной оси с проушиной 8 и обращенным внутрь короба 4 подпятни-
ком 10. В проушине 8 и подпятнике 10 установлена стойка 11, соеди-
ненная с навесом 3. Опоры 1 перпендикулярны лоткам 2. 

Кормушку используют таким образом. 
Опоры  1 с лотками  2 и коробом  4  размещают в предназначен- 
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ном для кормления скотного двора месте (или угодий, а также на при-
роде). Через проушину 8 в подпятник 10 устанавливают стойку 11 с 
навесом 3. В короб 4 для улучшения устойчивости засыпают балласт 5, 
а в лотки 2 – корм. Кормушка готова к использованию.  

При необходимости переноса кормушки на другое место стойка 
11 с навесом 3 вынимается через проушину 8, короб 4 освобождается 
от балласта 5, и кормушка готова к транспортировке. 

Изобретение повышает устойчивость кормушки благодаря бал-
ласту в коробах и надежному креплению навеса. 

 

Формула изобретения 2 

 

КОРМУШКА, содержащая опоры с установленными на них 
лот-ками, между которыми размещено средство крепления навеса, 
отличающаяся  тем, что, целью повышения надежности работы пу-
тем улучшения устойчивости, средство крепления навеса выполнено в 
виде короба, заполненного балластом, и имеющего боковые стенки с 
закрепленной между ними горизонтальной крестовиной с проушиной в 
ее центре и днище с установленным на одной вертикальной оси с ука-
занной проушиной и обращенным внутри короба подпятником, и уста- 

Рисунок 5.4.4 – Кормушка  
 

фиг. 1 – разрез І-І на фиг.  2;  фиг. 2  –  план: 
 

1 – опоры; 2 – лотки 2,  3 – средство крепле- 
ния навеса; 4 – короб; 5 – балласт; 6 – боко- 
вые стенки; 7 – горизонтальная крестовина;  
8 – проушина;  9 – днище;  10  – подпятник;  
11 – стойка. 
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новленной в указанной проушине и подпятнике стойки, соединенной с 
навесом.  

    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
1. Патент США № 2842096, кл. 119-52, 1958. 
 

КОРМУШКА 
 

Изобретение относится к строительству в отрасли сельского хо-
зяйства, а именно, к устройствам для кормления животных на угодьях. 

Наиболее близка к данному изобретению кормушка, по авт. св. 
СССР № 1230560, М. Кл. А 01 К 5/00. Кормушка, 1986 [1]. 

Недостаток прототипа – сложность многократной сборки-раз-
борки и недостаточная транспортабельность  (из-за наличия насыпного 
балласта). 

Целью изобретения является обеспечение транспортабельности 
и упрощение установки ее на новом месте (без трудоемкого засыпания 
и высыпания сыпучего балласта). 

Поставленная цель достигается путем применением индустри-
альных конструкций типовой номенклатуры с приспособлением их для 
упрощенной многократной сборки-разборки и транспортировки.  

Изобретение поясняется рисунком 5.4.5, где на фиг. 1 показана 
кормушка, вид сбоку, на фиг. 2 – то же, план. 

Кормушка содержит обращенные друг к другу задними стенка-
ми сборные кормовые лотки 1, между которыми расположены средст-
ва 2 крепления стоек 3 (которых две) навеса 4. Средства 2 крепления 
снабжены каждая нижней 5 и верхней 6 рамами, последняя из которых 
имеет захваты 7 верхних частей задних стенок лотков 1, а нижняя 5 – 
захваты 8 их передних стенок. Рамы 5 и 6 снабжены разъемными фик-
саторами 9 стоек 3 на средствах 2 крепления, а нижние их рамы 5 ус-
тановлена на опорах 10. Нижние обрезы средств 2 крепления располо-
жены выше днищ лотков 1. Средства 2 крепления выполнены в виде 
балласта – типовых сборных фундаментов-«башмаков»; лотки 1 также 
выполнены сборными по типовой номенклатуре. Средства 2 крепления 
имеют проушины 11 для стоек 3, закрепляемые винтами 12. 

Кормушка используется следующим образом. 
В выбранном месте устанавливают опоры 10 и нижние рамы 5, 

на которые устанавливают башмаки 2 и при помощи захватов 8 – лот-
ки 1. На башмаки 2 устанавливают верхние 6 рамы, причем рамы 5 и 6 
закрепляют фиксаторами 9. К верхним 6 рамам захватами 7 прикреп-
ляют лотки 1, на башмаках 2 закрепляют проушины 11, в которых вин- 
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тами 12 закрепляют стойки 3 навеса 4.  
Разборку кормушки производят в обратном порядке. 
Изобретение упрощает многократную сборку-разборку кормуш-

ки, ее транспортабельность и установку на новом месте, поскольку 
балластом служат массивные фундаменты-«башмаки»; кормушка ста-
новится долговечной, т. к. основные ее элементы выполнены из сбор-
ного железобетона, и индустриальной, поскольку выполнена с приме-
нением изделий типовой номенклатуры. 

 

Формула  изобретения  3  

 

1. КОРМУШКА по авт. св. № 1230560, отличающаяся  тем, 
что с целью обеспечения транспортабельности и упрощения установки 
ее на новом месте, средство крепления навеса снабжено нижней и 
верхней рамами, последняя из которых имеет захваты верхних частей 
задних стенок лотков, а нижняя – захваты передних стенок названных 
лотков, причем обе рамы снабжены съемными фиксаторами их на 
средствах крепления, а нижняя рама установлена на опорах. 

2. Кормушка по п. 1,  отличающаяся   тем, что  нижний обрез  

Рисунок 5.4.5 – Кормушка  
(сборно-разборная,  
транспортабельная) 

 

фиг. 1 – кормушка, вид сбоку; фиг. 
2 – то же, план: 
 

1 – лотки; 2 – башмак; 3 – стойки; 
4 – навес; 5 – нижняя рама; 6 – то 
же, верхняя; 7 – захваты задних 
стенок лотков; 8 – то же, передних 
стенок; 9 – фиксатор; 10 – опоры; 
11 – проушина; 12 – винт. 

 



 403

средства крепления расположен выше днищ лотков. 
    
Источник информации, принятый во внимание при экспертизе: 
1. Авт. св. СССР № 1230560, М. Кл. А 01 К 5/00, 1986. 

 
 

Список використаних винаходів 
 

 

До розділу 5.3 
 

1. Авт. св. СССР № 1633053, М. Кл. Е 01 С 5/00. Способ возведения монолитных бе-
тонных покрытий / И.И. Романенко. – Заявл. 30.06.86. – Бюл. № 9, 1991. 

 

До розділу 5.4 
 

2. Авт. св. СССР № 1230560, М. Кл. А 01 К 5/00. Кормушка / И.И. Романенко. – Заявл. 
16.02.84. – Бюл. № 18, 1986. 

 

3. Авт. св. СССР № 1284476, М. Кл. А 01 К 5/00. Кормушка / И.И. Романенко и др. За-
явл. – 10.08.84. – Бюл. № 3, 1987. 
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ДОДАТКИ 
 

1  ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ З ПАТЕНТОЗНАВСТВА 
 
Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» [1] винахід (корисна модель) – це результат інтелектуальної діяльності 
людини у будь-якій сфері технології. Може бути службовий винахід (корисна 
модель), що створений працівником у зв'язку з виконанням службових обов'-
язків чи дорученням роботодавця за умови, що трудовим договором (контрак-
том) не передбачене інше, чи з використанням досвіду, виробничих знань, сек-
ретів виробництва і обладнання роботодавця.  

Можуть бути: патент на винахід, деклараційний патент на винахід, 
деклараційний патент на корисну модель. Вони є охоронними документами, 
які засвідчують пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну 
модель);  

Патент на винахід – це різновид патенту, що видається за результата-
ми кваліфікаційної експертизи заявки на винахід. 

Деклараційний патент на винахід – різновид патенту, що видається 
за результатами формальної експертизи заявки на винахід. 

Деклараційний патент на корисну модель – різновид патенту, що 
видається за результатами формальної експертизи заявки на корисну модель.  

Відрізняють кваліфікаційну експертизу (тобто експертизу по суті) як 
таку, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності, та 
формальну експертизу (за формальними ознаками) як таку, у ході якої вста-
новлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які 
можуть бути визнані винаходами (чи корисними моделями), і відповідність 
заявки та її оформлення встановленим вимогам.  

На патент видається ліцензія, тобто дозвіл власника патенту (ліцен-
зіара) іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної моделі) на 
певних умовах. 

Для отримання патенту подається заявка, що є сукупністю документів, 
необхідних для видачі Установою патенту; заявником при цьому є особа, яка 
подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому законом по-
рядку.  

Пріоритет заявки – це першість у поданні заявки, що визначається по 
даті пріоритету, тобто даті подання заявки до Установи чи до відповідного 
органу держави – учасниці Паризької конвенції про охорону промислової вла-
сності, за якою заявлено пріоритет.  

Державна  система  правової  охорони  інтелектуальної  власності  –  
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Установа і сукупність експертних, наукових, освітніх, інформаційних та інших 
відповідної спеціалізації державних закладів, що входять до сфери управління 
Установи.  

Авторські права на нові технічні рішення, зокрема, в галузі будівництва 
і архітектури можуть бути захищені як винаходи чи корисні моделі. Чинне за-
конодавство встановило вимоги, яким мають відповідати винахід та корисна 
модель. 

Винахід – це технічне рішення у будь якій галузі суспільно корисної 
діяльності, яке відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим, має 
винахідницький рівень і придатне для використання. Об'єктом винаходу може 
бути продукт (пристрій, речовина) та спосіб. До пристроїв як об'єктів винахо-
дів чи корисних моделей належать машини, механізми, прилади тощо. 

Винахід є новим, якщо його сутність не відома з рівня техніки. При 
цьому патентне право закріплює абсолютну (світову) новизну. Не визначаєть-
ся винаходом пропозиція, на яку уже подано заявку або видано авторське 
свідоцтво чи патент в Україні чи за кордоном. Новизна пропозиції втрачається 
й тоді, коли відомості про її сутність розголошені іншим шляхом до її заявки і 
роблять можливим її використання третіми особами. 

Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця його сутність не 
випливає з рівня техніки. 

Корисна модель – це конструктивне виконання пристрою, яке 
відповідає умовам патентоспроможності, тобто є новим і промислово придат-
ним.  

 
2  ПОЛОЖЕННЯ ДО СКЛАДАННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД 

(КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 
 

Основні складові, що мають викладатися у заявці (без супровідних 
документів) наступні. 

• Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель), за потреби 
зазначається його галузь застосування; 

• Рівень техніки, тобто характеристику аналогів і прототипу, а також 
критику останніх. Зокрема, наводяться дані про відомі заявнику аналоги з 
виділенням серед них найбільш близького за сукупністю ознак до винаходу. 
Аналог – це засіб того самого призначення, який відомий з джерел, що стали 
загальнодоступними до дати пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, 
подібних до сукупності суттєвих ознак винаходу (корисної моделі), що по-
дається. Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог 
(тобто прототип).  

При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані дже-
рела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих, що збіга-



 406

ються з суттєвими ознаками винаходу, що заявляється, та зазначають відомі 
заявнику причини, що перешкоджають одержанню очікуваного технічного 
результату. Для виявлення та обґрунтування причин, що перешкоджають, 
при використанні найближчого аналога, одержанню очікуваного технічного 
результату, необхідно проаналізувати технічні його властивості, обумовлені 
сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих властивостей 
при його використанні і показати їх недостатність для досягнення очікуваного 
результату.  

• Суть винаходу виражається сукупністю суттєвих ознак, достатніх для 
досягнення технічного результату, який забезпечує винахід. Ознаки належать 
до суттєвих, якщо вони впливають на технічний результат, якого можна досяг-
ти, тобто перебувають у причинно-наслідковому зв'язку із зазначеним резуль-
татом.  

• Детальне розкриття технічної задачі та технічний результат, якого 
можна досягти при його здійсненні.  

Технічна задача полягає у створенні об'єкта з заданими вимогами. Ним 
може бути продукт (пристрій, речовина тощо); процес (спосіб), а також нове 
застосування відомого продукту чи процесу. 

Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей 
або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу, що 
можуть бути одержані при його здійсненні. Технічний результат може бути 
виражений, наприклад, у зменшенні чи збільшенні згинального моменту, у 
зниженні чи підвищенні коефіцієнта тертя, у структурному перетворенні в 
процесі кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем 
тощо. Технічним результатом може бути одержання технічних засобів певного 
призначення уперше. Рекомендується навести також й інші відомі заявнику 
види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід, у тому числі і 
в конкретних формах його використання.  

Формулювання задачі повинно містити такі відомості: найменування 
об'єкту, вказівки в загальному вигляді на характер удосконалення, вказівку на 
той самий технічний результат, який може бути отриманий при здійсненні за-
явленого винаходу. За можливості необхідно вказати споживацькі властивості 
об'єкта, пов'язані з технічним результатом. 

• Необхідне зазначення відповідності критеріям: для патенту на винахід 
– «новизна», «винахідницький рівень», «промислова придатність»; для патенту 
на корисну модель – «новизна», «промислова придатність».  

• Наведення переліку, якщо вони є, рисунків, креслень, таблиць та стис-
лих пояснень того, що зображено на кожній з них у статиці. При цьому позна-
чення здійснюють послідовно від першої до останньої позиції (1, 2, 3 .... n). 
Також надають опис пристрою у динаміці, в якому необхідно висвітлити, як 
саме проявляється позитивний ефект, описаний в постановці задачі.  
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• Підтвердження відомостями, які уможливлюють здійснення винаходу.  
Розкривають одержання зазначеного в розділі «Суть винаходу» технічного 
результату при здійсненні винаходу з використанням ознаки, яку подано за-
гальним поняттям, зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверд-
жують або описом засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріа-
лах заявки, або посиланням на відомість такого засобу чи методів його одер-
жання. 

• Надається формула винаходу (корисної моделі), що визначає обсяг 
правової охорони, яка надається патентом. Вона повинна виражати суть вина-
ходу і викладатися ясно та стисло; містить сукупність суттєвих ознак, достат-
ню для досягнення технічного результату; базується на описі й характеризує 
винахід тими самими поняттями, що містить його опис.  

Ознаки у формулі викладають таким чином, щоб забезпечити одно-
значне розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки. Ознаку 
винаходу доцільно характеризувати загальним поняттям (що виражає функ-
цію, властивість тощо), яке охоплює різні окремі форми його реалізації, якщо 
саме ці характеристики, які містяться в загальному понятті, забезпечують у 
сукупності з іншими ознаками досягнення зазначеного заявником технічного 
результату.  

Формула складається з обмежувальної частини, яка включає ознаки, які 
збігаються з ознаками прототипу, у тому числі родове поняття, що характери-
зує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає ознаки, що від-
різняють винахід від прототипу. Обмежувальна й відмітна частини формули 
відокремлюються виразом «який (яка, яке) відрізняється тим, що...».  

Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають 
формулу винаходу, яка характеризує нове застосування відомого продукту чи 
процес, винахід, що не має аналогів і деякі ін. Формулу викладають одним ре-
ченням та має стосуватися лише одного винаходу (чи групи винаходів, але 
заявлених як альтернатива).  

Заявка на винахід (корисну модель) оформлюється на українській мові. 
 
    

Примітка. Правильність складання заявки на винахід (корисну модель) за фор-
мою та супровідні документи мають перевірити та оформити за місцем роботи, напри-
клад, у відділі інтелектуальної власності вищого навчального закладу. 

 
3  ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАЯВКИ 

 

Документи  заявки  друкують  на  аркушах  білого  паперу  форматом 
210 × 297 мм (А4).  

Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому 
другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами у правому верхньо-
му куті. Кожний аркуш використовують лише з однієї сторони. 

Розмір полів аркушів опису, формули, реферату становить, мм: ліве – 
25; верхнє – 20;  праве і нижнє – 20.  Креслення  виконують на аркушах  білого  
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паперу форматом 210×297 мм (А4). 
Усі документи друкують шрифтом чорного кольору.  
Текст опису, формули винаходу (корисної моделі) і реферату друкують 

через 1,5 інтервалу з висотою літер не менше ніж 2,1 мм. Латинські назви, ла-
тинські і грецькі літери, графічні символи, математичні і хімічні формули до-
пускається вписувати чорнилом, пастою або тушшю чорного кольору.  

Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться 
таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації. Графічні зобра-
ження (власне креслення, схеми, діаграми) виконують відповідно до правил 
креслення, на креслярському білому гладкому папері чорними чіткими лініями 
і штрихами, які не витираються, без розтушовування і розмальовування. 

Масштаб і чіткість зображень вибирають такими, щоб при 
репродукуванні з лінійним зменшенням розмірів до 2/3 можливо було 
розпізнати всі деталі. 

Висота цифр і літер має бути не менше 3,2 мм. Цифрові та літерні по-
значення мають бути чіткими, товщина їх ліній повинна відповідати товщині 
ліній зображення. Цифри та літери не слід брати в дужки та лапки.  

На кресленнях використовують переважно прямокутні (ортогональні) 
проекції (у різних видах, розрізах й перерізах), в окремих випадках допуска-
ється також використання аксонометричної проекції.  

Кожний елемент на кресленні виконують пропорційно всім іншим еле-
ментам, за винятком випадків, коли для чіткого зображення елемента необхід-
не розрізнення пропорцій. 

Розміри на кресленнях не позначають, їх наводять, за потреби, в описі. 
Креслення виконують без будь-яких написів, за винятком необхідних слів, 
таких як «вода», «пара», «відкрито», «закрито», «розріз І−І». 

Окремі фігури розміщують таким чином, щоб аркуші були максималь-
но заповненими креслення і можна було читати при вертикальному розташу-
ванні довших боків аркуша. Якщо фігури, що розміщені на двох і більше ар-
кушах, являють собою частини єдиного креслення, то їх розміщують таким 
чином, щоб це креслення можна було скомпонувати без пропусків будь-якої із 
зображених на різних аркушах фігур. 

На одному аркуші креслення можна розміщувати декілька фігур, при 
цьому слід чітко відмежовувати їх одну від одної. Елементи фігур позначають 
арабськими цифрами відповідно до посилань на них в описі винаходу (корис-
ної моделі). Одні й ті самі елементи на декількох фігурах позначають одними й 
тими ж цифрами. 

Позначення, про які не згадують в описі винаходу (корисної моделі), на 
кресленнях не проставляють і навпаки. 

Якщо графічні зображення представлені у вигляді схеми, то при її ви-
конанні застосовують стандартизовані умовні графічні позначення. Якщо схе-
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ма представлена у вигляді прямокутників як графічних позначень елементів, 
то крім цифрового позначення безпосередньо в прямокутник, якщо це можли-
во, вписують і назву елемента. Якщо розміри графічного зображення елемента 
не дозволяють цього зробити, то назву елемента можна зазначити на виносній 
лінії (за потреби, у вигляді напису під елементом). 

На схемах одного виду допускається зображення окремих елементів 
схем іншого виду (наприклад, на електричній схемі допускається зображення 
елементів кінематичних, гідравлічних схем тощо. 

Кожне графічне зображення нумерується послідовно арабськими циф-
рами (фіг. 1, фіг. 2 тощо) незалежно від виду цього зображення (креслення, 
схема, діаграма тощо) і нумерації аркушів відповідно до черговості наведення 
їх у тексті опису. Якщо опис винаходу (корисної моделі) пояснює лише одне 
графічне зображення, то воно не має нумерації. 

В описі, формулі і рефераті винаходу (корисної моделі) можуть бути 
використані математичні вирази (формули) і символи. Усі літерні позначення, 
які є в математичних формулах, мають бути розшифровані. При цьому роз-
шифрування літерних позначень подають у порядку їх використання в фор-
мулі. Математичні позначення «>», «<», «=» та інші використовуються лише в 
математичних формулах, а в тексті їх слід писати словами (більше, менше, 
дорівнює тощо). Перенос у математичних формулах допускається лише по 
знаку. Пояснення до математичної формули слід писати стовпцем і після кож-
ного рядка ставити крапку з комою. Для позначення інтервалів між величина-
ми допускається використання знаку « – » (від і до), в інших випадках слід 
писати словами «від» і «до». При вираженні величин у відсотках знак відсотка 
(%) слід ставити після числа. Якщо величин декілька, то знак відсотка ставлять 
перед їх переліком і відокремлюють від них двокрапкою. 

Зазначені вище вимоги до оформлення документів заявки застосову-
ються також до будь-яких матеріалів, поданих після подання заявки, напри-
клад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених пунктів формули 
винаходу (корисої моделі). 

У формулі, описі, рефераті і пояснювальних матеріалах до опису вико-
ристовують, як правило, стандартизовані терміни і скорочення, а за їх відсут-
ності – загальновживані в науковій і технічній літературі. При використанні 
термінів і позначень, що не є загальновживаними, необхідно пояснити їх зна-
чення при першому вживанні в тексті. Усі умовні позначення слід расшифро-
вувати. 

Назва винаходу (корисної моделі), за потреби, може містити символи 
латинської абетки та цифри. Використання символів інших абеток, спеціаль-
них знаків у назві не допускається. 

Одиниці вимірювання фізичних величин переважно вживаються в оди-
ницях діючої Міжнародної системи одиниць. 



 410

4  ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ НА ВИНАХІД 
(КОРИСНУ МОДЕЛЬ) 

 

        МПК Е 04В 2/72 
 

ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА 
 

• Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель): 
 

Винахід (корисна модель) відноситься до галузі будівництва, а саме – 
до громадських, зокрема, житлових багатоповерхових будівель каркасно-
ригельної з навісними стінами індустріалізованої будівельної системи (ІБС), 
зведених, зокрема, на базі типової серії 1.020-1/87. 

 

• Рівень техніки, тобто характеристика аналогів і прототипу, а також 
критика останніх: 

 

Відома ізолююча перегородка будівлі з несучими конструкціями (сті-
нами, перекриттями), яка вироблена з дрібних штучних матеріалів (цегельної 
кладки, гіпсобетонних блоків тощо), герметично прикріплена до цих несучих 
конструкцій та має площинну конструкцію [Сербинович П.П. Гражданские 
здания массового строительства. – М.: Высш. шк., 1975, с. 208, рис. 163 г, д]. 

Дана перегородка – стаціонарна ізолююча і застосовується як між-
квартирна, що поділяє вигороджуванням внутрішній простір поверху на квар-
тири і захищає їх від шуму суміжних квартир, та як міжкімнатна, що виконує 
ті ж функції всередині квартири. Проте, така перегородка, як площинна, потре-
бує застосування корпусної меблі для схову побутових речей, а у каркасно-
ригельних будівлях, наприклад, на базі с.1.020-1/87, вона до того ж не прихо-
вує ригелів, що є архітектурно неприйнятним для житла особливо при великих 
прольотах чи кроках (6,0; 7,2; 9,0 і 12,0 м) каркаса. Ригелі таких каркасів ма-
ють відкриту знизу товщину завширшки у 600 мм, тобто 300+2.150, де 300 – 
товщина ригеля на рівні плит перекриття; 150 – винос консолей ригеля нижче 
плит перекриттів ліворуч і праворуч від поздовжньої осі для спирання на них 
цих плит. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до запропонованого техніч-
ного рішення, що подається, є обрана як прототип перегородка-шафа будівлі з 
несучими конструкціями, виготовлена з дрібних теслярських виробів (дверцят, 
обрамку тощо), утворюючи замкнені коробчасті порожнини, що вільно 
поставлені на підлогу – без кріплення до несучих конструкцій будівлі [Серби-
нович П.П. Гражданские здания массового строительства. – М.: Высш. шк., 
1975. – с. 210, р. 166]. 

Перегородка-шафа за прототипом є пересувною і суміщає функції поді-
лу простору квартири на кімнати та схову побутових речей, тому застосовуєть-
ся лише як міжкімнатна. Така перегородка-шафа не є ізолюючою між 
суміжними квартирами з-за відсутності по її контуру герметичного кріплення 
до несучих конструкцій будівлі, а також з-за недостатньої звукоізоляції з тієї ж 



 411

причини та з-за тонких меблевих стінок, тобто не може бути міжквартирною 
для застосування у капітальних будівлях; вона не капітальна, оскільки не має 
потрібної міцності, стійкості й жорсткості та не є безпечною при пожежі, що 
необхідно для стаціонарної міжквартирної перегородки капітальних будівель. 

 

• Суть винаходу (корисної моделі): 
 

В основу корисної моделі, що пропонується, покладено завдання щодо 
удосконалення перегородки-шафи будівлі з несучими конструкціями (колона-
ми, ригелями, перекриттями і стінами), яка виготовлена із застосуванням 
дрібних теслярських виробів (обрамків, дверцят тощо) шляхом введення нових 
конструктивно-речових і розмірних зв'язків між елементами, аби надати їй 
властивості міжквартирної перегородки – капітальності, герметичності, міц-
ності, стійкості та жорсткості, а також захисту від пожежі для зведення у бага-
топоверхових каркасних будівлях, наприклад, на базі с.1.020-1/87. 

 

• Детальне розкриття технічної задачі: 
 

Перегородка-шафа будівлі з несучими конструкціями, що містить тес-
лярські вироби в утворенні замкнених коробчастих порожнин, згідно з корис-
ною моделлю, коробчасті порожнини виготовлені з кам'яних виробів, що 
кріпляться до несучих конструкцій – стін, колон, ригеля та плит перекриттів – 
герметично і почергово вздовж і поперек ригеля, утворюючи незамкнені 
коробчасті порожнини з прямими чи косими кутами у плані, при цьому 
відкриті від кам'янок ділянок місця заповнені теслярськими виробами, розта-
шованими у суміжних квартирах, а протилежні кам'яні та теслярські ділянки 
вздовж ригеля разом охоплюють його зовні з обох подовжніх боків. 

 

• Необхідне зазначення відповідності критеріям винаходу (корисної 
моделі): 

 

Відповідно до нових ознак корисної моделі, що пропонується, перего-
родка-шафа додатково до функцій вигороджування простору одного поверху 
на приміщення, поділяння їх на суміжні квартири та забезпечення схову побу-
тових речей з користю застосовуючи житлову площу цих квартир, стає додат-
ково ізолюючою між суміжними квартирами за рахунок герметичності 
кріплення до вертикальних (колон, стін) і горизонтальних (ригелів, плит 
перекриттів) несучих конструкцій будівлі; стає міжквартирною для багатопо-
верхових каркасно-ригельних будівель; капітальною та міцною, бо вироблена з 
цегельних матеріалів; герметичною з-за шпарування швів між нею і несучими 
конструкціями; жорсткою у площині ригеля з-за її просторової коробчастої 
форми та площинного опертя на перекриття завдяки поперечним ділянкам з 
цегельних матеріалів, розташованим під прямим чи косим кутом відносно ри-
геля, що доцільно для застосування у будівлях, наприклад, на базі с.1.020-1/87; 
забезпечує більшу (за мінімально нормативну) висоту кімнат у 3 чи 3,3 м і 
вище, та утворює такі за розміром порожнини коробчастої форми, що придатні 



 412

для схову побутових речей завдяки зручних розмірів ригеля у плані (тобто 
300+2.150 мм), де 300 – товщина ригеля між плитами, 150 – винос консолей 
ригеля нижче плит ліворуч і праворуч його для спирання на них плит; ригель 
стає схованим цегельними і теслярськими ділянками, оскільки вони разом 
охоплюють його зовні з обох подовжніх боків, що не порушує естетику 
інтер'єру квартир. 

Рішенням за прототипом додатковий позитивний ефект отримати не 
можна оскільки з-за відсутності шпарування пересувних меблевих шаф до 
несучих конструкцій будівлі вона не може бути ізолюючою, а з-за тонких фа-
нерних (горючих) стінок не може бути капітальною між суміжними квартира-
ми як пожежне безпечною, при цьому з-за тонких стінок вона також не має до-
статньої міцності, жорсткості і стійкості, оскільки не закріплена угорі до риге-
лів; при чому останні властивості рішення за прототипом погіршуються зі 
збільшенням висоти приміщень; розміри стандартних шаф не співвідносяться з 
розміром ширини ригеля по низу у плані – 600 мм для його схову. 

 

• Наведення переліку рисунків чи креслень (креслення подані далі на 
окремій сторінці):   

 

Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 подано план 
прямокутної перегородки-шафи з несучими конструкціями багатоповерхової 
будівлі в координаційній сітці; на фіг. 2 – те саме, варіант косокутної перего-
родки-шафи; на фіг. 3 – вертикальний розріз 1-1 на фіг. 1 і 2. 

 

            • Підтвердження відомостями, що уможливлюють здійснення винаходу: 
 

Перегородка-шафа багатоповерхової каркасно-ригельної будівлі з несу-
чими конструкціями – колонами 1, ригелями 2, стінами 3 та плитами пере-
криттів 4, містить теслярські вироби – дверцята 5 у обрамку 6, що утворюють 
замкнені коробчасті порожнини 7 разом зі стінками 8, що виготовлені з кам'я-
них виробів (полегшеної цегли, дрібних гіпсобетонних блоків тощо), які гер-
метично з ущільнювачем 9 прикріплені до ригеля 2, стін 3, та плит пере-
криттів 4. Кам'яні стінки 8 розташовані почергово вздовж і поперек ригеля 2 
під прямими чи косими кутами у плані, утворюючи незамкнені коробчасті по-
рожнини 7. Відкриті від кам'янок ділянок стінок 8 місця заповнені теслярсь-
кими виробами 5, 6, які розташовані зі сторони приміщень 10 суміжних квар-
тир, утворюючи замкнені коробчасті порожнини 7. Протилежні одне одному 
подовжні ділянки кам'яних стінок 8 та теслярських виробів 5, 6 вздовж ригеля 
2 разом охоплюють його зовні з обох подовжніх боків, конструктивно завер-
шуючи перегородку-шафу. Зовні кам'яної стінки 8 можливе акустичне облицю-
вання 11. 

Перегородка-шафа каркасно-ригельної будівлі, що пропонована, пра-
цює таким чином. Подовжні і поперечні ділянки стінки 8 є несучою частиною 
перегородки-шафи і забезпечують її міцність, стійкість та жорсткість, а також 
пожежну безпеку, оскільки вироблені з кам'яних виробів, причому стійкість та  
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жорсткість забезпечується коробчастою формою її в плані за рахунок скоро-
чення довжини подовжніх ділянок стінки 8, підпору їх поперечними ділянками 
тієї ж стінки 8 та збільшення площі її опертя на плити перекриттів 4, а також 
кріпленням усіх ділянок до плит перекриттів 4 знизу і зверху впритул до риге-
ля 2 з обох його подовжніх боків з ущільнювачем 9. Останній надає герметич-
ність стиків стінок 8 з ригелем 2, стінами 3, та плитами перекриттів 4, забезпе-
чуючи ізольованість приміщень суміжних квартир завдяки герметичності крі-
плення до вертикальних (колон 1, стін 3) і горизонтальних (ригелів 2, плит 
перекриттів 4) несучих конструкцій будівлі. Заповнені теслярськими виробами 
5, 6, відкриті ділянки стінки 8, утворюють замкнені коробчасті порожнини 7, 
що придатні для схову побутових речей. Почергове розташування теслярських 
виробів 5, 6 дає можливість користуватися перегородкою-шафою одночасно у 
суміжних квартирах, відчиняючи та зачиняючи дверцята 5 шафи. Для покра-
щення звукоізоляції перегородки-шафи ззовні стінки 8 мають акустичне обли-
цювання 11. 

Відповідно до нових ознак перегородка-шафа додатково (до функцій 
вигороджування простору на приміщення, поділяння на суміжні квартири, за-
безпечення схову побутових речей та доцільного застосування житлової площі 
приміщень) стає міжквартирною, а саме: ізолюючою суміжні квартири, капіта-
льною – міцною, стійкою й жорсткою, а також пожежне безпечною; дозволяє 
збільшення висоти приміщень (відносно мінімальної нормативної) до 3 чи 3,3 
м і вище; візуально ховає ригель, зберігаючи естетику інтер'єру суміжних ква-
ртир і використовуючи зручний розмір ширини ригеля у плані, що доцільно 
для каркасно-ригельних будівель, наприклад, на базі с.1.020-1/87. 

 

• Формула винаходу (корисної моделі) – на окремій сторінці: 
 

ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ) 
 
ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА багатоповерхової каркасно-стінової будівлі з 

несучими конструкціями, що містить теслярські вироби в утворенні замкнених 
коробчастих порожнин, яка відрізняється тим, що коробчасті порожнини 
виготовлені з кам'яних виробів, що кріпляться до несучих конструкцій – стін, 
колон, ригеля та плит перекриттів – герметично і почергово вздовж і поперек 
ригеля, утворюючи незамкнені коробчасті порожнини з прямими чи косими 
кутами у плані, при цьому відкриті від кам'янок ділянок місця заповнені тес-
лярськими виробами, розташованими у суміжних квартирах, а протилежні 
кам'яні та теслярські ділянки вздовж ригеля разом охоплюють його зовні з 
обох подовжніх сторін.  

 
 

Проректор з наукової роботи                                         В. Ф. ХАРЧЕНКО 

• Наведення переліку рисунків чи креслень – на окремій сторінці 
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ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА 
 

 
 

Романенко І.І. 
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• Приклад написання реферату – на окремій сторінці 
 

РЕФЕРАТ 
 

(11) 
(19) 
(21) 
(54) ПЕРЕГОРОДКА-ШАФА 
(55) Корисна модель відноситься до будівництва, а саме – до гро-

мадських,  зокрема,  житлових багатоповерхових будівель каркасно-ригельної 
індустріалізованої будівельної системи (ІБС) з навісними стінами. 

Завдання винаходу – удосконалення перегородки-шафи житлової 
будівлі для забезпечення її капітальності, щоб надати властивість капітально-
сті міжквартирній перегородці – герметичності, міцності, стійкості та 
жорсткості, а також пожежної безпеки у капітальних будівлях, зведених на 
базі ригельного каркаса, наприклад, серії 1.020-1/87. 

Новим у перегородці-шафі є те, що додатково до теслярських виробів 
(дверцят, обрамку тощо) вона виготовлена з дрібних кам'яних виробів та гер-
метично кріпиться до вертикальних і горизонтальних несучих конструкцій 
будівлі і розташована почергово вздовж і поперек ригеля, утворюючи незамк-
нені коробчасті порожнини з прямими чи косими кутами у плані, при цьому 
відкриті від кам'янок ділянок місця заповнені теслярськими виробами (дверця-
тами тощо), які відкриваються у суміжні квартири, а протилежні кам'яні та 
теслярські ділянки разом охоплюють ригелі перекриттів з обох подовжніх 
сторін. 

Перегородка-шафа додатково (до функцій вигороджування простору 
на приміщення, поділяння на суміжні квартири, забезпечення схову побутових 
речей та корисного застосування житлової площі) стає міжквартирною, а саме: 
ізолюючою суміжні квартири, капітальною – міцною, стійкою й жорсткою, а 
також пожежне безпечною; дозволяє збільшення висоти приміщень; візуально 
ховає ригель, покращуючи інтер'єр квартир, що доцільно для каркасно-ригель-
них будівель, наприклад, на базі серії 1.020-1/87.  

 

Проректор  
з наукової роботи             В. Ф. ХАРЧЕНКО 
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5  ПРО ПРОЦЕДУРУ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВКИ 
 

Процедура розгляду заявки в Україні проходить у дві стадії:  
1. Експертиза заявки за формальними ознаками у відділах формальної 

експертизи (формальна експертиза);  
2. Кваліфікаційна експертиза у відповідному галузевому відділі (ек-

спертиза по суті).  
Формальна експертиза зазвичай проводиться, як тільки встановлена да-

та подання заявки. В основному ця експертиза охоплює такі моменти: пред-
ставництво, зміст заявки, відомості, що стосуються автора винаходу, фізичні 
вимоги, які регламентують опис, формулу і креслення, і наявність реферату.  

Заявнику надається можливість усунути будь-які недоліки, виявлені в 
ході проведення формальної експертизи та, якщо такі недоліки не усунуті про-
тягом установленого терміну, патентне відомство виносить рішення про вилу-
чення заявки.  

В результаті експертизи заявки за формальними ознаками експерт 
готує один з видів вихідних документів, а саме: запит, повідомлення про 
можливість проведення кваліфікаційної експертизи (далі повідомлення), 
рішення про видачу патенту на корисну модель.  

Залежно від результатів формальної експертизи заявнику надсилають 
рішення про видачу деклараційного патенту або рішення про відмову у видачі 
патенту. У разі отримання запиту для подальшого діловодства, заявник пови-
нен протягом двох місяців надати експертизі відкориговані або відсутні мате-
ріали заявки.  

Якщо заявник при подачі заявки не вказав, який вид патенту він бажає 
отримати, то після отримання повідомлення він може продовжити діловодство 
по заявці і визначитися з видом патенту. Для цього йому необхідно:  

• подати заяву про видачу деклараційного патенту або  
• подати клопотання про проведення кваліфікаційної експертизи (екс-

пертизи по суті), сплативши при цьому відповідний збір.  
Клопотання заявник може подати відразу або протягом трьох років від 

дати подання заяви до Відомства. У разі прийняття рішення на видачу патенту 
на корисну модель або патенту на винахід строком на 20 років, рішення пере-
дається в архів.  

Після сплати заявником збору на видачу патенту, Держреєстр привлас-
нює заявці номер патенту і передає відомості про патент на публікацію з одно-
часним відсиланням патентної грамоти заявнику.  

Якщо заявник не подав зазначеного клопотання після закінчення фор-
мальної експертизи, відомості про заявку публікуються через 18 місяців від 
дати подання заявки або від дати її пріоритету.  

Право  пріоритету  може  ґрунтуватися  на  національній,  регіональній  
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або міжнародній заявці, поданій не раніше, ніж за дванадцять місяців. Його 
мета полягає в тому, щоб замінити дату подачі в національне відомство датою 
більш ранньої заявки, і це особливо важливо у відношенні відповідного рівня 
техніки для оцінки новизни і винахідницького рівня. Право пріоритету дає 
великі практичні переваги заявнику, який просить охорону в декількох краї-
нах.  

Якщо заявник не згоден з рішенням Укрпатенту, він має право протя-
гом двох місяців з дати отримання ним зазначеного рішення надати мотивова-
не заперечення до Апеляційної палати. Апеляційна палата є органом Держав-
ного департаменту інтелектуальної власності. Вона діє на підставі «Положення 
про Апеляційну палату Державного департаменту інтелектуальної власності», 
яке затверджено Міністерством юстиції від 08.02.2002 р. за № 120/6408. Рі-
шення Апеляційної палати може бути оскаржене в судовому порядку протягом 
двох місяців з дати отримання цього рішення.  

Експертиза по суті проводиться з метою отримання гарантії, що заявка 
задовольняє певним критеріям патентоспроможності. По суті у видачі патенту 
відмовляється, якщо:  

1. Винахід виключено з патентної охорони відповідно до спеціальних 
положень законодавства.  

2. Винахід не є новим, не відповідає винахідницькому рівню і/або не-
придатне для промислового застосування.  

3. Винахід розкрито недостатньо ясно і повно в поданих документах.  
4. Не виконані ті чи інші формальні вимоги до заявки.  
Як і у випадку формальної експертизи заявнику надається можливість 

відвести будь-які заперечення, що виникають в ході проведення експертизи по 
суті і, якщо йому не вдається це зробити, відомство відмовляє у видачі патен-
ту.  

Слід зазначити, що Відомство відмовляє у видачі патенту тільки в тому 
випадку, якщо результати експертизи явним чином перешкоджають видачі.  
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