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В умовах зростаючого дефіциту землі під забудову, високої щільності будівництва і зношеності 

більшої частини дахів  усе більшої актуальності набуває зведення над уже існуючими будівлями 

так званих мансардних поверхів [1]. 

На сьогоднішній день зростає популярність реконструкції надбудовою мансард в 

індивідуальному житловому будівництві [2-4]. Розширення житлової площі за рахунок надбудови 

є вигідним з економічної точки зору, особливо в умовах кризи. А ще більш ефективно та доцільно 

використовувати в реконструкції таких будинків новітні технології та матеріали, якими є легкі 

сталеві тонкостінні конструкції (ЛСТК) (рис.1). 

  
Рисунок 1. Використання  ЛСТК при будівництві покрівлі 



Полегшені профілі широко використовують для зведення швидкомонтованих будівель 

промислового та комерційного сектора (ангари, склади, криті стоянки, торгові та виставкові зали, 

автосалони), спортивних споруд, будівель приватного сектора [5, 6] 

Основу ЛСТК становлять полегшені металеві профілі, які являють собою холодногнуті профілі 

виду С, Z, U, Sigma з листової оцинкованої сталі товщиною від 1,2 до 4,0 мм з просічкою 

(термопрофіль). Застосування цинкового покриття  дозволяє вирішити питання корозійної 

стійкості конструкції. З'єднання всіх несучих і не несучих елементів конструкцій – за допомогою 

високоякісних самонарізних гвинтів . 

Технологія монтажу тонкостінних профілів при спорудженні надбудов відрізняється за їх 

призначенням. Воно може відбуватись безпосередньо на об’єкті і у заводських умовах. Вибір 

методу виробництва залежить від типу будівлі, що підлягає реконструкції, місця будівництва, 

особливостей будівництва, величини капіталовкладень. Відповідно до цих факторів підбирається 

необхідний метод виготовлення конструктивних елементів [7].  

Застосування ЛСТК є одним з найкращих конструктивних рішень будівель. Даний тип 

конструкцій дозволяє зводити виробничі будівлі прогоном до 18 м та висотою до 10 м і дає 

можливість за необхідності з невеликими затратами змінювати довжину, висоту та форму в плані.  

Ефективними є застосування легких сталевих тонкостінних профілів та конструкцій у поєднанні з 

традиційними будівельними системами. Використання ЛСТК приводить до зменшення постійних 

навантажень і полегшення монтажу конструкцій, особливо в умовах обмеженого простору. 

Особливо відчутні переваги при застосуванні таких вирішень для ферм покриття та прогонів 

замість застосування дерев’яних конструкцій [8]. 

Даний метод має деякі мінуси, а саме збільшення тривалості будівництва, необхідність у 

тимчасових складських приміщеннях для матеріалів, матеріали і частини будівлі піддаються 

погодним впливам, поведінка на рухливих ґрунтах та мала кількість кваліфікованих спеціалістів. 

В процесі дослідження даного типу конструкцій можна виділили певні переваги та недоліки 

монтажу ЛСТК (табл.1) 

Таблиця 1 

Переваги використання ЛСТК Недоліки використання ЛСТК 

Корозійна стійкість Збільшення тривалості будівництва 

З’єднання всіх несучих і не несучих елементів  

конструкцій 

Необхідність наявності тимчасових 

складських приміщень для матеріалів 

Зручні в експлуатації Поведінка на рухливих ґрунтах 

Економічність  Сумнівні виробники ЛСТК, новизна 

технології 

Здатні легко змінювати основні параметри: 

довжину, ширину та висоту елементів  

Профілі можуть пружинити,  

Ресурсозберігаючість Новизна технологій 

Простота будівництва Обов’язкове дотримання технологічних 

правил  

 

Висновок 

Аналізуючи  отримані дані, було встановлено основні переваги та недоліки монтажу ЛСТК. 

Можемо сказати,що надбудови, зведені за цією технологією, відносяться до швидкомонтованих. 

Основний принцип при цьому – будувати швидко, якісно, доступно. Використання даного 

принципу в будівництві дає можливість замовнику знати точну вартість реконструкції на стадії 

проектної підготовки. Об’єкт виконується в стислі терміни, не використовується важка техніка і не 

забруднюється будмайданчик залишками будівельних конструкцій і матеріалів. 
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