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ТЕМА : РОЗРАХУНОК З/Б ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯРозрахувати та запроектувати плиту перекриття розмірами 6,0 х 1,5.

Збір навантажень на 1м2 перекриття.

Збір навантажень виконуємо у табличній формі.

Постійне  Навантаження
Підрахунок

навантаженя

Нормативні

навантаженя

Коефіцієнт

навантаженя

Розрахунок

навантаженя

Ковролін без

основи 7мм
0,007×17000  119  1,2  142,8

Цементно- піщана

стяжка 21мм
0,021×18000  378  1,3  491,4

Звукоізоляція

(γ=1200 кг/м2)

40мм

0,04×12000  480  1,2  576

Всього 977 1210,2

Власна вага плити  29000 8,91  3254,8  1,1  3580,3

Всього 4231,8 4790,5

Тимчасове

(короткочасне для

житлового

будинку)

Згідно з

нормами
1500  1,2  1800

Разом 5731,8 6590,5

Призначення марок вихідних матеріалів та їх розрахункові характеристики.

Розмір плити 5980×1490×220.

Приймаємо для плити покриття бетон класу С 25/30 для

якого fcd = 17МПа (ДБН В 2.6.-98:2009).

Поздовжня робоча арматура класу А-400С для якої fyd = 365 МПа при діаметрі

менше 10мм, та fyd = 375 МПа при діаметрі більше 10мм (ДСТУ 3760-98).

Маса плити 2900кг – 2,9т.

Монтажна та поперечна арматура у зварних каркасах і сітках з арматурного

дроту діаметром 4мм класу Вр-I для якого fyωd = 265 МПа

(ГОСТ 6727-80).

Розрахункова схема та зусилля у перерізах плити покриття на стадії

експлуатації.

Плита покриття працює як двохопорова балка з шарнірними опорами на дію

рівномірно розподілених навантажень.



Розрахункове навантаження на 1м довжини плити при її номінальній ширині 

1490мм 

qp = 6590,5 × 1,49 = 9819,9 Н/м.  

Розрахунковий прольот плити при глибині опирання на цегляну стіну ≥0,12м  

ℓ0 = ℓ - 2а = 6 - 2 × 0,12/2 = 5,88 м.  

2.1.10. Поперечна сила у при опорному перерізі  

V = qp × ℓ0/2 = 9819,9 × 5,88/2 = 28281,3 Н. 

Згинаючий момент по середині прольоту  

МЕd = = =40725,1 Н/м. 

Розрахунок міцності по нормальних перерізах на дію згинального моменту.  

Дійсний переріз порожнистої плити покриття заміняємо на еквівалентний 

двотавровий.  

 
Максимальний діаметр робочої арматури яка може бути розміщеною між 

порожнинами 16мм за умовне дотримання необхідної товщини захисного шару 

бетону.  

Робоча висота перерізу d0=h-c-0,5=220-20-8=192мм=0,192м.  

Визначаємо коефіцієнт am у припущенні того, що нейтральна лінія буде 

перетинати поличку перерізу. Підставою до такого припущення у першому 

наближенні може слугувати порівняння площі та ребра.  

 

Визначаємо коефіцієнти =0,06; U=0,970. 



Висота стиснутої зони перерізу x= d=0,06 192=11.52 ˂ h’f=30,5мм – це 

означає що прийняте вище припущення вірне.  

Потрібна кількість робочої арматури для армування плити покриття  

 
По сортаменту арматури (ДСТУ 3760-98) приймаємо 5 стержнів діаметром 10 

мм класу А-400С з площею перерізу А’S=3,93 см2, або 6 стержнів діаметром 10 

мм класу А-400С з площею перерізу А’S=3,82 см2. 

Перенапруження арматурою  

- допускається;  

- допускається.  

Остаточно приймаємо арматуру 5 стержнів діаметром 10 мм класу  

А-400С з площею перерізу =3,93 см2. 

Допустимий відсоток армування перерізу  

0,05%=μmin=≤ μ ≤μmax=0,54 (17/375) 100%=2,43% 

Відсоток армування перерізу  

μ=(3,93/146×19,2)×100%=0,17%˂2,43%-допустимо. 

Короткі вказівки по конструюванню плити покриття.  

Робочі стержні об’єднуємо в сітку за допомогою розподільних стержнів з 

арматурного дроту діаметром 4 мм класу Вр-I, які встановлюємо з кроком  

300 мм по довжині сітки.  

 
Приопорові ділянки довжиною ≥1/4ℓ = 1,5 м армуються вертикальними 

каркасами з дроту діаметром 4 мм класу Вр-I, поперечні стержні в яких 

встановлюються з кроком 100 мм.  



 

 
Монтажні петлі виконані з арматурної сталі діаметром 8 мм класу  

А-240С та сконструйовані таким чином щоб вони не виступали вище верхньої 

грані панелі покриття, їх встановлюють на відстані 60-80 см від торця плити. В 

зоні розміщення МП встановлюється монтажна сітка з арматурної сталі 

діаметром 4 мм класу Вр-I для сприйняття монтажних напружень. 

Перевірка міцності плити покриття по похилих перерізах.  

У відповідності з прийнятим поперечним армуванням маємо:  

S=100 мм=0,1 м, Аsω=0,126×4=0,504, де 4 – кількість каркасів. 

Поперечна сила, що сприймається бетоном стиснутої зони  

VU1=ϕb3(1+ϕf+ϕn)Rbt×b×d=0,6(1+0+0)1,08×0,206×0,192×106=25629,7 Н. 

VU1˃ V=28281,3 Н – це означає, що розрахунок поперечної арматури не 

потрібен.  


