
УРОКИ 3-4 Б1(7.092020) БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА 

ТЕМА : КЛАСИФІКАЦІЯ СПОРУД. 

 

Класифікація споруд. 

1) В залежності від розташування осей елементів і навантажень: 

 а) плоскі споруди, осі елементів яких і навантаження розташовані в 

одній площині; 

 

б)  просторові споруди, осі елементів яких розташовані в різних  

площинах чи навантаження діють не в площині споруди. 

 

 

 

 

 

 



2) По виду елементів, які утворюють споруду: 

а) стержневі споруди, складаються з стержнів, два виміри яких  

значно менші третього. До стержневих споруд відносяться балки,  

ферми, рами, арки ; 

 

 б) тонкостінні споруди, складаються з елементів, товщина  

яких менша за інші розміри. Бувають пластинчаті, якщо складаються  

з пластин чи оболочки, якщо складаються з оболочок ; 

 

 в) масивні споруди, всі три виміри приблизно одинакові 

(підпірні стіни, греблі, фундаменти). 

 

3) В залежності від направлення опорних реакцій:  



а) безрозпірні споруди, у яких при вертикальному навантаженні 

виникають лише вертикальні опорні реакції ; 

 

 

 

б) розпірні споруди, опорні реакції яких похилі і можуть бути  

розкладені на вертикальні і горизонтальні складові. Наявність 

горизонтальної складової опорних реакцій, називається розпором. 

До них відносяться арки і рами, арочні і вантові ферми. 

 

4) 

 



4) По методу розрахунку: 

а) статично визначені споруди ; 

б) статично невизначені ; 

        Для розрахунку перших достатньо тільки рівнянь рівноваги статики. 

Другі ж можуть бути розраховані тільки з допомогою додаткових рівнянь, які 

враховують переміщення споруди. 

Опори плоских систем . 

Для закріплення споруд до основи служать опори, які бувають  

трьох видів : 

1) шарнірно рухома; 2) шарнірно нерухома ; 3) защемлена. 

 

 

1. 

 

Шарнірно рухома опора допускає обертання навколо осі шарніра і 

поступове переміщення по опорній площині, яка називається опорною 

подушкою. 

 

           2. 

 

Шарнірно нерухома опора дозволяє обертання верхнього балансиру 

навколо осі шарніру і не допускає лінійних переміщень ні по горизонталі, ні по 

вертикалі. 

 



           3. 

 

 

Жорстко защемлена опора виключає як лінійні переміщення, так і 

поворот тіла. 

 

КОНРОЛЬНІ ПИТАННЯ : 

1. Перерахуйте класифікацію споруд  

2. Заверщіть речення : В залежності від розташвання осей елементів 

поділяють на …. 

3. Що відносять до стрижневих споруд ? 

4. До якої класифікації відносять : шарнірно рухому, шарнірно 

нерухому і защемлену системи?  

Законспектувати матеріал. Надати відповіді на пошту 

ashmarina@ukr.net,  або у вайбер 063-120-31-20 

 

 


