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ТЕМА : ВИМОГИ ДО БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. 

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ МЕТОДІВ РОЗРАХУНКУ 

БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ. 

 
 

Проєктування будівельних конструкцій складається з розрахунків, 

конструювання і графічного оформлення креслень, за якими ці конструкції 

виготовляються. 

При проєктуванні порівнюють можливі варіанти конструктивних 

вирішень, які потім зіставляють щодо витрати матеріалів, вартості, 

трудомісткості і т. ін. Остаточно вибирають варіант з найкращими для даних 

умов показниками. 

До будівельних конструкцій ставляться експлуатаційні (функціональні), 

технічні, економічні, виробничі, естетичні та природоохоронні вимоги, які 

повинні задовольнятися на всіх стадіях (виготовлення, транспортування, 

монтажу і експлуатації). 

Експлуатаційні вимоги зводяться до того, щоб конструкція найкращим 

чином відповідала своєму призначенню, була зручною і безпечною в 

експлуатації і забезпечувала найменші витрати для підтримування її в 

надійному стані. 

Технічні вимоги до конструкцій полягають у забезпеченні необхідної 

надійності (достатньої міцності, стійкості, жорсткості) і довговічності. 

Економічність конструкцій залежить від витрати і вартості матеріалів, 

вартості виготовлення, транспортування і монтажу, а також експлуатаційних 

витрат. Економічність залежить від типу конструкцій (наприклад, балка, ферма) 

і конструктивної схеми (наприклад, одно- або багатопрольотні). Експлуатаційні 

затрати залежать також від матеріалу конструкцій: кам’яні, бетонні і 

залізобетонні конструкції майже не вимагають затрат на /їхнє утримування, а 

сталеві конструкції необхідно захищати від корозії, дерев’яні — антисептувати 

і захищати від пожеж. 



Виробничі вимоги до конструкцій пов’язані з індустріалізацією їхнього 

виготовлення і монтажу. При цьому конструкції слід, виготовляти у заводських 

умовах з максимальною механізацією і автоматизацією всіх процесів, а 

здійснювати монтаж на будівельному майданчику у найкоротші терміни 

передовими методами і паралельно з монтажем технологічного устаткування. 

Естетичні вимоги також мають велике значення і полягають у тому, щоб 

застосовувані конструкції мали гарний зовнішній вигляд і надавали будівлі 

архітектурної виразності, доброго настрою. 

 
Розрахунок будівельних конструкцій виконують з метою забезпечення 

необхідної міцності, жорсткості і стійкості при мінімальній- затраті матеріалів, 

коштів і праці. Ще Галілео Галілей на початку XVII ст. вивчав властивості 

різних металів і першим дослідив міцність балок. В міру розвитку будівельної 

науки методи розрахунку вдосконалювались і будівельники з доступною для 

їхнього часу точністю визначали зусилля в конструкціях і необхідні розміри 

їхнього перерізу. 

Існує три основних методи розрахунку будівельних конструкцій: за 

допустимими напруженнями, руйнівними зусиллями та граничними станами. 

Перший з них застосовувався до 1938 р. для будівельних конструкцій з різних 

матеріалів. 

З 1938 р. для залізобетонних і кам’яних конструкцій на основі проведених 

експериментально-теоретичних досліджень почали застосовувати метод 

розрахунку за руйнівними зусиллями. 

Наступним етапом у розвитку методів розрахунку конструкцій було 

впровадження в 1955 р. методу розрахунку за граничними станами. 

В основу розрахунку будівельних конструкцій за методом допустимих 

напружень покладено формули опору матеріалів, за якими найбільші нормальні 

о і дотичні т напруження не повинні перевищувати відповідних допустимих [о] 

і. п. . Допустимі напруження беруть з деяким запасом міцності. 



Умови міцності 

  (1.1) 

де оц і ти — границі міцності; k > 1 — коефіцієнт запасу міцності, який 

вибирають залежно від матеріалу. Напруження у металевих і дерев’яних 

конструкціях визначаються, як для однорідних матеріалів, а у залізобетонних 

конструкціях одиницю площі арматури а = Е,/Еь замінюють площами перерізу 

бетону, тобто вводиться поняття зведеної площі 

              (1-2) 

де Аь і А, — відповідно площі перерізу бетону і арматури; Еь і Е,— модулі 

пружності бетону і арматури. 

Метод допустимих напружень дає можливість тільки наближено оцінити 

міцність конструкції, тому що при розрахунку не враховуються пластичні 

деформації бетону та арматури і це призводить до перевитрати матеріалів. Крім 

того, значення коефіцієнта а змінне за величиною і ця обставина в розрахунку 

не враховується, коефіцієнт запасу k береться без достатнього обгрунтування. 

Суть розрахунку за методом руйнівних зусиль полягає в тому, що момент 

М від зовнішніх навантажень не повинен перевищувати руйнівного моменту 

Ми, поділеного на коефіцієнт запасу, тобто 

 

де Ми ~ Rt>uSb (Rbu — розрахунковий опір бетону на згин; Sb — статичний 

момент стиснутої зони бетону відносно центра ваги розтягнутої арматури). 

 

Порівняно з попереднім методом тут враховують пружно-пластичні 

властивості залізобетону і тому має місце деяка економія затрат арматури. 

Недолік методу полягає в тому, що єдиний коефіцієнт запасу лише наближено 

враховує змінність навантаження, характеристик міцності матеріалів, умов 

роботи і виготовлення конструкцій, а це призводить до перевитрати матеріалів 

або недостатньої надійності конструкції. Зазначений недолік усунуто в методі 

розрахунку за граничними станами, при якому єдиний коефіцієнт запасу 

замінюють диференційованими коефіцієнтами. 
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