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Зведення спеціальних будівель і споруд: навчальний посібник-К.: Видавництво
Ліра-К, 2018. – 260 с.
У навчальному посібнику висвітлені питання технології зведення
підземних, підводних і наземних, висотних і просторових спеціальних будівель і
споруд різного призначення. Представлені матеріали з технологічного
проектування та підготовки до виконання будівельно-монтажних робіт.
Розглянуто технологічні особливості зведення
заглиблених споруд
методом опускного колодязя, закритими способами прокладки комунікацій та
підводне бетонування. Висвітлено технологію зведення висотних споруд щогл
і башт методами нарощування, підрощування та повороту. Описано
технологію зведення конструкцій градирень, силосів, резервуарів і газгольдерів,
а також особливості зведення просторових будівель і споруд.
Розглянуті способи зведення спеціальних будівель і споруд, базуються на
сучасних, новітніх технологіях. Матеріал книги широко ілюстрований та
спирається на практичний досвід зведення будівель і споруд.
Для студентів будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів,
проектувальників і будівельників.
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