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ТЕМА : ПОСТІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

Нормативні навантаження від ваги конструкцій визначають на основі 

стандартів, робочих креслень або за формулою 

 (1.6) 

де V — об’єм конструкції, м3; р — середнє значення густини, кг/м3, для 

матеріалу конструкції з урахуванням вологості (табл. 1.1). 

Розрахункове постійне навантаження 

 (1.7) 

де yf — коефіцієнт надійності щодо навантаження. 

Навантаження від обладнання, складованих матеріалів, мостових і 

підвісних кранів 

Нормативні навантаження від обладнання визначають згідно з 

стандартами, каталогами або робочими кресленнями. Замінюючи фактичні 

навантаження еквівалентними рівномірно розподіленими, їх слід визначати 

окремо для кожного елемента і брати для плит не менше 3 кН/м2, для ригелів, 

колон і фундаментів — не менше 2 кН/м2. 

Визначаючи розрахункові навантаження від обладнання, значення 

коефіцієнта надійності щодо навантаження у/ приймають такими: 1,05 — для 

стаціонарного обладнання, 1,0 — для заповнювача обладнання в рідкому стані і 

1,1 — для заповнювача у вигляді суспензій і сипких тіл. 

Нормативні значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень 

па плити перекриттів, сходи і підлоги наведені в табл. 1.2. Нормативні значення 

навантажень на плити перекриттів від ваги тимчасових перегородок треба 

приймати на основі розрахунку, але не менше 0,5 кН/м2. 

Розраховуючи балки, ригелі, плити, а також колони і фундаменти, які 

сприймають навантаження від одного перекриття, повні нормативні значення 

навантажень уп (табл. 1.2) необхідно знижувати залежно від вантажної площі 



А, множенням на коефіцієнт сполучень який дорівнює для приміщень, вказаних 

у табл. 1.2: 

поз. 1,2, 12 а, якщо А > А1= 9 м2, 

 

При визначенні поздовжніх зусиль для розрахунку колон, стін і 

фундаментів, які сприймають навантаження від двох перекриттів і більше, 

повні нормативні значення ип (табл. 1.2) необхідно знижувати, помножуючи їх 

на коефіцієнт сполучень фп, який дорівнює: для приміщень, указаних у табл. 

1.2: 

 

1.2. Нормативні значення рівномірно розподілених тимчасових навантажень на 

перекриття, сходи і підлоги по грунту 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

Контрольні запитання 
 

1. В чому полягає суть розрахунку конструкцій за методом допустимих 
напружень і які його недоліки? 
2. Назвати дві групи граничних станів для будівельних конструкцій і мету 
розрахунку за ними. 
3. Що таке нормативне і розрахункове навантаження і як їх визначити? 
4. Як визначити постійні навантаження і навантаження від обладнання? 
5. Як визначити нормативне і розрахункове навантаження від снігу? 
6. Вітрові навантаження і їхнє визначення. 
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