
Уроки 18-19 (13.10.2021) 2Б1, ОРБК 

ТЕМА : ВИГНУТІ ЕЛЕМЕНТИ 

Види і конструктивні особливості вигнутих елементів 

Вигнуті елементи у вигляді плит і балок можуть бути самостійними 

конструкціями або у складі інших конструкцій і споруд (ребристі перекриття, 

елементи каркасів і т. ін.). 

Плитами (рис. 1) називають плоскі елементи, товщина яких /і значно 

менша ширини Ь і довжини І. 

Плити поділяють: за типом поперечного перерізу — суцільні (рис. 1, а), 

порожнисті (рис. 1, б) і ребристі (рис. 1, в); за кількістю прольотів — 

однопролітні і багатопролітні; за способом виготовлення — збірні, монолітні і 

збірно-монолітні. 

Товщину плит беруть по можливості меншою, але такою, щоб 

задовольняла вимогам міцності і жорсткості. Товщина монолітних плит 

повинна бути кратною 10 мм, але не менше; для покриттів — 40 мм, для 

міжповерхових перекриттів житлових і громадських будівель— 50 мм, для 

міжповерхових перекриттів виробничих будинків —6 мм. Мінімальну товщину 

збірних плит визначають залежно від товщини захисного шару бетону і 

діаметра поздовжньої і поперечної арматури, яку розміщують по висоті 

перерізу плити. 

Плити армують переважно зварними сітками. В’язані сітки застосовують 

при невеликих прольотах і в монолітних перекриттях. Стержні, які розміщують 

вздовж плити, називаються робочими, а стержні перпендикулярного напряму — 

розподільними (рис. 2). Робочі стержні сприймають розтягувальні зусилля, 

їхній діаметр визначають розрахунком і розміщують по ширині плити з кроком 

100...200 мм. Розподільні стержні забезпечують правильне положення робочої 

арматури при бетонуванні, сприймають зусилля від усадки бетону і зміни 

температури, а при дії місцевих навантажень розподіляють їх на більшу площу 

плити. При цьому діаметр їх приймають 3...8 мм, крок 250...350 мм, а площа 

їхнього перерізу повинна бути 



 

Рис. 1. Типи плит:а — суцільна; б — круглопустотна; в- ребриста 

 

 

 

 

 

 

 

не меншою 10 % площі перерізу робочої арматури. Робочу арматуру в 

плитах треба розміщувати ближче до розтягнтої грані, ніж розподільну, при 

умові дотримування товщини захисного шару. Частина стержнів робочої 

арматури може закінчуватись у прольоті (рис. 2, варіант 2), але до опори 

повинно доводитися не менше трьох стержнів на 1 м (крок не більше 350 мм), а 

площа їхнього перерізу повинна бути не менше 1/3 загальної площі перерізу 

робочої арматури. 

Балками (ребрами, прогонами) називають лінійні конструкції розміри 

поперечного перерізу яких b і її значно менші, ніж довжина І. 

Поперечні перерізи балок бувають: прямокутні, таврові (з поличкою 

вверху або внизу), двотаврові, трапецієвидні, пустотні і т. п. (рис. 3). 

Висоту балок h беруть в межах 1/8...1/15 її довжини. З метою типізації 

елементів висоту перерізу h призначають кратною 50 мм, якщо вона не більша 

ніж 600 мм, і кратною 100 мм при більшій висоті. Ширина перерізу балок b — 

(0,25...0,5) h 

Армування балок виконують поздовжніми робочими стержнями, 

з’єднаними між собою в зварні (інколи в’язані) каркаси. Робочу арматуру 

приймають згідно з розрахунком діаметра d = 12...40 мм; при цьому вона 

повинна бути зі стержнів одного діаметра, або в крайньому разі не більш ніж 

Рис. 2. Армування плит: 

І — робоча арматура: 2 — розподільна 



двох різних діаметрів. В останньому випадку стержні більшого діаметра 

розміщують у нижньому ряду і по кутах перерізу. Площа перерізу поздовжньої 

робочої арматури повинна бути не меншою 0,05 % площі поперечного перерізу 

балки. 

При недостатній міцності бетону стиснутої зони робочу арматуру ставлять 

і в стиснутій зоні. Діаметр монтажної арматури 10... 12 мм. 

Прямокутні і таврові перерізи з ребром 150 мм завширшки і менше можна 

армувати одним плоским каркасом. Якщо ширина балок і ребер більша 150 мм, 

установлюють два або більше каркасів, які об’єднують у просторові каркаси 

(рис. 3, б) за допомогою з’єднувальних стержнів діаметра 5...6 мм через 1...І.5 м 

по довжині каркаса. 

Якщо висота перерізу балок більше 700 мм, то біля бокових граней треба 

встановлювати, додаткові стержні з відстанями між ними по висоті, не більшій 

400 мм і площею перерізу, не меншою 0,1 % площі перерізу бетону. 

Поперечна арматура (вертикальні стержні зварних каркасів і хомути 

в’язаних каркасів) зв’язує робочу і монтажну арматуру в каркаси і служить для 

сприйняття поперечних сил. 

 

Рис. 3. Типи поперечних перерізів балок : 

а- прямокутний; б- тавровий з поличкою стиснутій зоні; в- те саме, у розтягнутій 

зоні; г- двотавровий; д- трапецієвидний 

 

Діаметр поперечних стержнів у зварних каркасах вибирають відповідно до 

табл. 4.2, а діаметр хомутів у в’язаних каркасах треба вибрати не меншим 0,25d 

і не меншим 5 мм, де d — найбільший діаметр поздовжніх стержнів. Хомути 

зв’язують з поздовжньою арматурою за допомогою в’язального дроту діаметра 

0,8... 1 мм. У балках b 350 мм завширшки застосовують двогілкові хомути (рис. 

4.19, а, б), які можуть бути відкритими або закритими, а при більшій ширині (Ь 

> 350 мм) — чотиригілкові хомути (рис. 4, б).  



 

 

Рис. 4. Види хомутів: а-відкритий двогілковий, б-закритий двогілковий, в-

відкритий чотирьохгілковий 

 

При цьому в балках прямокутного перерізу і елементах з подвійним 

армуванням застосовують переважно закриті хомути. 

Поперечну арматуру ставлять так: 

1) на приопорних ділянках, рівних при рівномірно розподіленому 

навантаженні 1/4 прольоту, а при зосереджених навантаженнях — відстані від 

опори до найближчої сили, але не менше 1/4 прольоту, з кроком, що залежить 

від висоти перерізу: 

при h 450 мм — не більше /і/2 і не більше 150 мм; 

при h > 450 мм — не більше /і/З і не більше 500 мм; 

2) у середній частині прольоту поперечну арматуру слід установлювати з 

кроком не більшим 3h / 4 і не більшим 500 мм. 

 

 

Питання для самоперевірки : 

1. Залізобетонні плити , їх типи  і конструкція 

2. Армування плити сітками. Відповідь проіюструвати схемами. 

3. Армування залізобетонних балок. 

4. Типи хомутів у в’язаних каркасах 

5. Як вибрати крок поперечної арматури залежно від висоти перерізу? 

Конспект та відповіді на питання надсилати на пошту 

ashmarina@ukr.net 


