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ТЕМА : КЛАСИФІКАЦІЯ НАВАНТАЖЕНЬ І СПОЛУЧЕННЯ ЇХ 

ПОСТІЙНІ НАВАНТАЖЕННЯ 

 
Головне призначення несучих конструкцій—сприймати діючі на них 

навантаження. 

Встановлені нормами найбільші величини зовнішніх навантажень, за яких 

можлива нормальна експлуатація будівель або споруд, називаються 

нормативними навантаженнями. 

Небезпеку збільшення (в окремих випадках зменшення) навантажень 

порівняно з нормативними значеннями враховують введенням коефіцієнта 

надійності щодо навантаження yt, який вибирають таким: для металевих 

конструкцій — 1,05, бетонних, залізобетонних, кам’яних і дерев’яних 

конструкцій — 1,1, ізоляційних, вирівнюючих і оздоблювальних матеріалів, 

виконуваних в заводських умовах,— 1,2 і рівним 1,3 при виконанні їх на 

будівельному майданчику. 

Значення нормативних навантажень враховують при розрахунку 

конструкцій за другою групою граничних станів, а для першої групи 

використовують значення розрахункових навантажень. 

Навантаження, що дорівнює добутку нормативного навантаження на- 

коефіцієнт надійності щодо навантаження, називається розрахунковим 

навантаженням. 

Залежно від тривалості дії навантаження поділяють на постійні і 

тимчасові. 

До постійних навантажень (незмінних за напрямом і місцем їхнього 

прикладання) відносять навантаження від маси конструкцій, тиску грунту, 

зусилля попереднього обтискування. 

Тимчасові навантаження поділяють на тривалодіючі, короткочасні і 

особливі. Тривалодіючі навантаження — навантаження від стаціонарного 

обладнання, частину від повного навантаження на перекриття, навантаження 

від одного мостового або підвісного крана, помножене на коефіцієнт 0,6,— для 



кранів легкого або середнього режиму роботи і па 0,8 — для кранів важкого і 

дуже важкого режиму роботи, частину снігового навантаження. 

До короткочасних навантажень належать навантаження на перекриття 

від людей, меблів, легкого обладнання, снігу, вітру, а також навантаження, що 

виникають під час транспортування і монтажу конструкцій. 

Особливі навантаження — сейсмічні і вибухові впливи, навантаження, 

викликані порушенням технології, аварією, нерівномірною деформацією 

грунтів основи. 

При розрахунку конструкцій враховують найбільш невигідні, фізично 

можливі сполучення навантажень. Залежно від складу враховуваних 

навантажень розрізняють основні і особливі сполучення навантажень. 

До основних сполучень навантажень належать:зусилля від постійного і 

тривалодіючого навантаження, помножених на коефіцієнт  1= 0,95, і 

короткочасних (не менше двох) з коефіцієнтом сполучення  2 = 0,9. 

В особливі сполучення навантажень входять зусилля від постійних, 

довгодіючих навантажень, помножених на коефіцієнт  1= 0,95, короткочасних, 

помножених на коефіцієнт  2= 0,8, і одного особливого 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. 

 

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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