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ТЕМА : СУЧАСНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ 

При розрахунку згинальних елементів на міцність досить часто доводиться 

дійсний складний переріз (коробчастий, з круглими порожнинами, з овальними 

порожнинами, П-подібний тощо) зводити до спрощеного еквівалентного 

розрахункового, який найчастіше має форму тавра з полицею у стиснутій зоні 

або двотавра. 

Розрахунковий тавровий профіль мають також елементи монолітного 

ребристого балкового перекриття: головні та другорядні балки, що працюють 

спільно з плитою, яка на них опирається і зв’язана монолітно. Відстань між 

балками-ребрами може бути досить значна, тому не вся ширина стиснутої 

полиці тавра може включатися у роботу, а лише її частина (рис.1), яку 

називають ефективною beff. 

 

Рис. 1. Характеристики робочої ширини полиці 

У таврових балках робоча ширина полиці, яка враховується у розрахунках, 

залежить від розмірів стінки і полиці, виду навантаження, прольоту, умов 

спирання, поперечної арматури. Робочу ширину полиці необхідно враховувати 

на відстані lo між точками балки з нульовими моментами, які можна приблизно 

визначити за рис. 2. 

 

Рис. 2. До визначення відстані lo 

Робочу ширину полиці beff балки таврового профілю визначають за формулою: 



beff =  beff, i + bw 

Кожного разу, 

розпочинаючи розрахунок нормальних перерізів таврових профілів, 

визначають, де проходить нейтральна вісь: у полиці тавра, чи у ребрі (рис. 3). 

 

Рис. 3. Положення нейтральної осі в перерізах таврового профілю: а – нейтральна вісь у 

межах полиці тавра; б – нейтральна вісь у ребрі 

Положення нейтральної осі визначають залежно від вихідних даних для 

розрахунку. Якщо відоме армування перерізу, то порівнюють зусилля, яке 

сприймає повністю стиснута полиця тавра і зусилля у розтягнутій арматурі 

 

При проектуванні перерізу за відомим згинальним моментом елемента 

положення нейтральної осі визначають, порівнюючи розрахунковий 

згинальний момент М з моментом Мf , який може сприйняти полиця тавра, 

вважаючи її цілком стиснутою при х = hf (момент Мf записано відносно осі, що 

проходить через центр ваги розтягнутої арматури): 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

Питання для самоперевірки : 

1. Що називають ефективною частиною стиснутої полиці тавра ? 

2. У таврових балках робоча ширина полиці, яка враховується у 

розрахунках, залежить від …..? 

3. За якої умови тавровий переріз розбивають на два прямокутних блоки ? 

4. Що таке ребра жорсткості ребристої плити? 

Конспект і відповіді на питання надсилати на пошту ashmarina@ukr.net 


