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ТЕМА : ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗРАХУНКУ БУДІВЕЛЬНИХ 

КОНСТРУКЦІЙ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД

З найдавніших часів у будівництві основним матеріалом був камінь, який 

добре працює на стискання, але погано сприймає розтягу- вальні зусилля. Цю 

властивість каменю добре знали і розуміли стародавні будівельники, про що 

свідчать залишки палаців, храмів, а також окремих колон, стін, склепінь, 

фундаментів тощо. У них камінь працював тільки на стискання.

Перекриття будівель, які працюють на вигинання, виконувались 

найчастіше з дерева. Воно в багато разів легше за камінь і порівняно краще 

працює на вигинання, коли нижні волокна вигнутої дерев’яної конструкції 

розтягнуті, а верхні—стиснуті.

З винайденням цементу в будівництві стали широко застосовувати бетон, 

який, як і камінь, добре працює на стискання і погано на розтягання. Тільки з 

введенням у бетон сталевої арматури вдалося створити ефективний 

будівельний матеріал — залізобетон, у якому стискувальні напруження 

сприймаються, як правило, бетоном, а розтягу- вальні — арматурою. Це 

виявилось можливим завдяки надійному зчепленню арматури з бетоном і їхній 

спільній роботі на розтягання і стискання. Така робота зумовлена тим, що сталь

і бетон мають близькі значення коефіцієнта лінійного розширення. При 

коливаннях температури вони деформуються одночасно і між ними не 

виникають напруження, здатні порушити їх зчеплення. Не дивлячись на свою 

порівняно коротку історію (перші залізобетонні вироби створені у Франції в 

1850 р.), залізобетон як матеріал посів провідне місце в усіх галузях 

будівництва. Причому більше застосовують збірні залізобетонні конструкції, 

які відповідають вимогам сучасного індустріалізованого будівництва. Деколи 

доцільно залізобетонну конструкцію до прикладання зовнішнього 

навантаження піддавати інтенсивному обтискуванню шляхом витягання 

арматури. Одержана конструкція, названа попередньо напруженою, має значно 



більші жорсткість і тріщиностійкість, дає змогу ефективніше використовувати 

високоміцні бетон і арматуру. Попередньо напружені конструкції набувають 

все більшого застосування.

Сталеві конструкції мають високі механічні характеристики й 

однорідність структури матеріалу. Але через високу вартість і дефіцитність 

металу їх застосовують в основному у найвідповідальніших  конструкціях (для 

великопрольотних і висотних будівель, а також при значних навантаженнях), де

вони економічно вигідніші, ніж залізобетонні.

Ефективним є застосування полегшених сталевих конструкцій, особливо 

в цехах з легкими покрівлями і стінами, тобто там, де використовують нові 

надзвичайно легкі утеплювачі. Такі конструкції індустріальні— їх у повному 

комплекті (тобто всі несучі і огороджувальні елементи) поставляють із заводу 

на будівництво і монтують укрупненими блоками. Витрата сталі на них значно 

зменшується.

Широко застосовують, особливо в сільському будівництві, дерев’яні 

клеєні конструкції.

Конструкції з різних матеріалів треба застосовувати там, де ефективність 

цих матеріалів найбільша і їхні властивості можуть бути найкраще використані.

Для цього складають декілька варіантів рішень конструкцій, підраховують за 

кожним витрату матеріалів, енергоємність, трудомісткість виготовлення і 

монтажу, вартість і тривалість будівництва і на основі порівняння вибирають 

оптимальний варіант.

Основним вихідним документом для проєктування будівель і споруд є 

завдання па проєктування, в якому вказують призначення і місце будівництва, 

склад, об’єм і габаритні розміри приміщень, терміни будівництва, стадійність 

розробки проєктно-кошторисної документації, назву проєктної і будівельної 

організації, заходи щодо захисту навколишнього природного середовища і т. ін.

Перед проєктуванням проводять пошукові роботи для уточнення 

геодезичних, геологічних, гідрогеологічних, кліматичних та інших умов.

Проєктування можна здійснювати у дві стадії — проєкт (П) і робоча 

документація (РД), або в одну стадію — робочий проєкт (РП). Якщо тривалість 



будівництва понад два роки, то проєкти (робочі проєкти) розробляють не па 

весь обсяг робіт, а тільки на першу чергу, а наступні черги проєктують 

одночасно з будівництвом попередньої черги.

При двостадійному проєктуванні проєкт (П) складається з розділів, які 

характеризують і оцінюють основні архітектурно-будівельні вирішення проєкту

і включають загальну характеристику об’єкта, технологію виробництва, 

об’ємно-планувальне і конструктивне вирішення. Також даються відомості про 

джерела постачання матеріалами, паливом, електроенергією, трудовими 

ресурсами і т. ін. На основі розробленого і затвердженого проєкту (П) на другій

стадії проєктування розробляють робочу документацію (РД), яка складається з 

робочих креслень. В робочих кресленнях проєктні вирішення деталізовані для 

безпосереднього ведення будівництва.

Для технічно нескладних об’єктів, які споруджують за типовими 

проєктами, а також при повторно застосовуваних індивідуальних проєктах 

складають робочий проєкт (РП), тобто ведуть одностадійне проєктування.


