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(57) Реферат:

Комплексна система багатоповерхових будинків включає зовнішні стіни, внутрішні стіни, 
перекриття та сходово-ліфтові конструкції. Будівля складається з різновисоких призматичних 
окремо розташованих або зчленованих структурних утворень, що мають несучі стіни тільки по 
їх периметру, при цьому в плані будівля формується з замкнутих прямокутних (квадратних, 
трапецієподібних) чарунок, що перекриваються збірними залізобетонними плитами, 
розташованими в шаховому порядку в суміжних чарунках в плані та по висоті, а стіни зводяться 
з великих призматичних полегшених бетонних блоків, що мають порожнини, конфігурація і 
розміри яких визначаються з умови сталості щільності потенційної енергії деф ормації при 
навантаженні їх власною вагою в складі бездефектної кладки, та мають з двох (однієї) довгих 
сторін підрізки для спирання збірних залізобетонних плит перекриття, а вздовж коротких, при 
необхідності, - підрізку для спирання перемичок над віконними і дверними отворами, причому у 
вертикальні стики між блоками жорстко замонолічуються кріпильні елементи для влаштування 
фасадних систем і систем утеплення стін. Кріпильний елемент являє собою металеву пластину, 
яка виготовляється за безвідходною технологією і має на одному кінці двосторонні відгини, що 
розташовані під змінним кутом від 0 до тс/2 відносно площини пластини, а на іншому (для 
закладення в вертикальний стик між блоками) - двосторонні відгини під кутом я /4  відносно 
площини пластини.
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