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ТЕМА : ГРАНИЧНІ СТАНИ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

 

Грани́чний стан (англ. limit state, ultimate state)— стан об'єкта, за яким 

його подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна . 

Граничний стан технічного об'єкта може оцінюватись за двома 

принциповими критеріями:  

 граничний стан за тримкістю (здатністю об'єкта зберігати під час 

навантажування стан, що відповідає його функціональному призначенню); 

 граничний стан за експлуатацією. 

Досягнення граничного стану об'єкта слід визначати з врахуванням його 

схемно-конструктивних особливостей, режиму експлуатації та сфери 

використання 

ДБН 8.2.6-98:2009. Бетонні та залізобетонні конструкції  

 втрати несучої здатності у зв'язку з крихким, в'язким руйнуванням 

або руйнуванням від втоми та іншого характеру, включаючи руйнування при 

сумісній дії зовнішніх навантажень та несприятливому впливі навколишнього 

середовища (періодичному або постійному впливі агресивного середовища, 

змінного заморожування та відтавання, дії пожежі тощо); 

 втрати стійкості форми або положення. 

1. Друга група містить у собі граничні стани, настання яких 

ускладнює нормальну експлуатацію конструкцій або призводить до 

скорочення встановленого строку служби внаслідок: 

 утворення або надмірного розкриття тріщин, якщо за умовами 

експлуатації вони недопустимі; 

 надмірних переміщень (прогинів, кутів повороту, коливань). 

1. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій повинен 

гарантувати необхідний ступінь надійності від досягнення граничних 

станів”на стадіях виготовлення, транспортування, зведення та експлуатації.  

2. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій слід 

виконувати на базі розрахункових ситуацій, які характеризуються 

розрахунковою схемою (моделлю) конструкції та відповідними до ситуації 

сполученнями навантажень і впливів, включаючи вплив навколишнього 

середовища. 

Розрахункова модель та основні передумови розрахунку конструкцій 

повинні відображати дійсні умови 'іх роботи (положення у складі системи 

будівель і споруд, фізичної та геометричної нелінійностей, характер 

тріщиноутворення тощо), які відповідають граничному стану, що 

розглядається. 

Розрахункові значення навантажень та впливів слід приймати за 

відповідними нормативними документами залежно від граничного стану. 

1. Як основний метод розрахунку бетонних і залізобетонних 

конструкцій слід використовувати метод перерізів (нормальних, похилих, 

просторових) з урахуванням властивостей матеріалів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


За відповідним обґрунтуванням розрахунок допускається виконувати на 

основі: 

 спеціально розроблених і виконаних теоретичних і (або) 

експериментальних досліджень на моделях або натурних конструкціях; 

 числового методу, який ґрунтується на методі кінцевих елементів; 

 методів розрахунку на основі повного ймовірнісного розрахунку 

за наявності достатніх даних про мінливість основних факторів, які містять 

розрахункові залежності та відповідного обґрунтування точності 

розрахункового апарата. 

1. Зусилля, напруження і деформації від зовніїнніх навантажень та 

впливів навколишнього середовища в бетонних і залізобетонних конструкціях 

та в системах будівель і споруд слід визначати за загальними правилами 

будівельної механіки з урахуванням фізичної та геометричної нелінійності 

роботи конструкції у системі. 

У статично невизначених конструкціях необхідно враховувати 

перерозподіл зусиль в елементах системи внаслідок нелінійних деформацій 

бетону і арматури та процесів тріщиноутворення за граничним станом, що 

розглядається. 

1. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій, як правило, 

слід виконувати з використанням діаграм стану (деформування) бетону і 

арматури, які встановлюють зв'язок між нормальними напруженнями та 

відносними поздовжніми деформаціями у разі короткочасного або тривалого 

одноразового осьового стиску (розтягу). 

2. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій, які зазнають 

силового впливу у двох (плоскі) або трьох (об'ємні або просторові) взаємно 

перпендикулярних напрямках, у загальному випадку слід виконувати, 

виходячи з розгляду граничного стану виділених з конструкції, відповідно, 

плоских, просторових або об'ємних елементів із зусиллями, які діють на їх 

гранях. При цьому розрахунок виконують для найбільш небезпечних 

перерізів, розташованих під кутом до напрямку дії зусиль, на підставі 

наведених нижче загальних розрахункових положень. 

При відповідному обґрунтуванні розрахунок можна також виконувати 

для найбільш небезпечних перерізів конструкції у цілому, які проходять по 

лініях зламу (характерних тріщинах), на основі методу граничної рівноваги. 

Проектування із застосуванням вимог ДБН В.1.2-14 та коефіцієнтів 

надійності щодо матеріалів, що наведені у цих Нормах (таблиця 2.1), 

забезпечує необхідну надійність конструкції. 

Проектний строк служби, довговічність, урахування класу 

відповідальності будівлі чи споруди наведені у ДБН В. 1.2.-14 та ДБН В. 1.2 -

2. 

1. Принципи розрахунку за граничними станами 

2. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за граничними 

станами першої групи 

3. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за граничними 

станами першої групи містить у собі: 

 розрахунок за вичерпанням несучої здатності в результаті 

можливих видів руйнування (за міцністю), включаючи руйнування при 

сумісній дії зовнішніх навантажень та несприятливому впливі навколишнього 

середовища; 



 розрахунок за витривалістю як для руйнування, яке має характер 

втоми при багаторазовому або малоцикловому навантаженні; 

 розрахунок за стійкістю форми (для гнучких тонкостінних і 

подібних конструкцій) та положення (у разі перекидання, ковзання, спливання 

тощо). 

1. Розрахунок за несучою здатністю та витривалістю бетонних і 

залізобетонних конструкцій слід виконувати за умови, що зусилля, 

напруження і деформації в конструкціях від зовнішніх навантажень та впливів 

навколишнього середовища не перевищують відповідних граничних значень 

зусиль, які можуть сприймати конструкції при руйнуванні будь-якого 

характеру. 

2. Розрахунок за втратою рівноваги між внутрішніми і зовнішніми 

зусиллями слід виконувати, ґрунтуючись на аналізі роботи розрахункового 

перерізу у вигляді зв'язку "момент-кривизна (прогин)", "стискальна сила-

прогин або деформації". 

3. Розрахунок за стійкістю форми слід виконувати, ґрунтуючись на 

аналізі роботи конструкції у деформованому стані, а розрахунок за стійкістю 

положення - згідно з нормативними документами для відповідних будівель, 

споруд та конструкцій. 

4. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за 

вичерпанням несучої здатності необхідно виконувати на дію згинальних 

моментів, поздовжніх і поперечних сил, крутних моментів, які виникають від 

зовнішніх навантажень і впливів, та місцеву дію навантаження. 

5. Розрахунок залізобетонних конструкцій за несучою здатністю при 

дії згинального моменту і повздовжніх сил слід виконувати на основі 

розрахункової моделі нормального перерізу з використанням деформаційного 

методу. За критерій появи граничного стану, що розглядається, приймають 

досягнення деформаціями стиснутого бетону або розтягнутої арматури у 

перерізі граничних значень відносних деформацій гси й єш з відповідних 

діаграм 'їх стану. 

Розрахунок треба виконувати на основі рівнянь рівноваги зовнішніх і 

внутрішніх зусиль у нормальному перерізі, умов деформування нормального 

перерізу, діаграм стану бетону і арматури. 

Як умову рівноваги у розрахунках нормальних перерізів слід приймати 

рівняння рівноваги згинальних моментів і поздовжніх сил від зовнішніх і 

внутрішніх зусиль у бетоні та арматурі у нормальному перерізі, що 

розглядається. Лінійний розподіл поздовжніх деформацій бетону і арматури 

по висоті перерізу є умовою деформування нормального перерізу. 

Напруження в бетоні та арматурі слід визначати за відповідними діаграмами 

станів за сумарними деформаціями від усіх видів впливів, включаючи 

початкові (усадка, попереднє напруження тощо) та зовнішні. 

Розрахунок несучої здатності за нормальними перерізами виконують, як 

правило, без урахування роботи бетону розтягнутої зони. В окремих випадках 

(згинальні елементи та позацентрово стиснуті бетонні конструкції, у яких не 

допускається утворення тріщин тощо) при відповідному обґрунтуванні 

розрахунок міцності за нормальними перерізами допускається виконувати з 

урахуванням роботи розтягнутого бетону. При цьому граничний стан 

визначають виходячи з умови досягнення крайовими деформаціями 



розтягнутого бетону граничних значень відносних деформацій zctu = -

2fctkIEck. 

1. Розрахунок несучої здатності залізобетонних конструкцій у разі 

сумісної дії згинальних моментів та поперечних сил слід виконувати на основі 

загальної деформаційної моделі, використовуючи: 

 рівняння рівноваги для залізобетонного елемента в умовах 

плоского напруженого стану; 

 рівняння сумісності деформацій для залізобетонного елемента в 

умовах плоского напруженого стану; 

 діаграми деформування бетону для плоского напруженого стану; 

 діаграми деформування арматури з урахуванням поздовжньо-

поперечного згину; 

 залежності, які пов'язують дотичні напруження та переміщення у 

перерізі, що проходить по похилій тріщині. 

1. Розрахунок несучої здатності залізобетонних конструкцій у разі 

дії крутних моментів та згину треба виконувати на основі розрахункової 

просторової моделі (моделей) руйнування залізобетонного елемента у 

просторовому перерізі, що розглядається (модель просторового перерізу). 

Під час розрахунку мають бути розглянуті всі можливі положення 

просторової тріщини та стиснутої зони над нею по відношенню до граней 

елемента. Розрахунок міцності залізобетонних конструкцій за просторовими 

перерізами у загальному випадку треба виконувати на основі рівнянь 

рівноваги у просторовому перерізі та умов деформування конструкції або її 

частин, розділених просторовим перерізом (перерізами). 

1. Розрахунки слід виконувати, ґрунтуючись на розрахункових 

схемах (моделях), які найбільше відповідають дійсному характеру роботи у 

граничному стані, що розглядається. 

2. Розрахунок залізобетонних конструкцій за витривалістю у 

загальному випадку слід виконувати на основі методів розрахунку опору при 

статичній дії навантаження з урахуванням відповідних коефіцієнтів умов 

роботи бетону і арматури, які призначають на основі числа циклів 

навантаження, коефіцієнта асиметрії циклу напружень і типу зварних з'єднань 

(для арматури). 

3. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за граничними 

станами другої групи 

4. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за граничними 

станами другої групи виконується: 

 за утворенням тріщин; 

 за розкриттям тріщин; 

 за деформаціями (прогинами, кутами повороту, переміщеннями, 

коливаннями). 

1. Розрахунок за утворенням тріщин залізобетонних елементів 

виконують за умови, що зусилля від зовнішніх навантажень, впливів та їх 

розрахункових сполучень у перерізі, що розглядається, не перевищує 

граничного зусилля, яке може сприйняти залізобетонний елемент при 

утворенні тріщин. 

2. Розрахунок залізобетонних конструкцій за розкриттям тріщин слід 

виконувати, якщо ширина розкриття тріщин у конструкції від зовнішніх 



зусиль не перевищує гранично-допустимих значень з урахуванням умов 

експлуатації, впливу навколишнього середовища і характеристик матеріалів. 

Для конструкцій, що експлуатуються в умовах, захищених від 

кліматичних впливів, граничнодопустима ширина розкриття тріщин не 

повинна перевищувати 0,5 мм; для конструкцій, які зазнають кліматичних 

впливів, - 0,4 мм; для конструкцій, які експлуатуються в агресивних 

середовищах, - 0,3 мм; для конструкцій з арматурою з підвищеною чутливістю 

до корозії - 0,2 мм. 

1. Розрахунок бетонних і залізобетонних конструкцій за 

деформаціями слід виконувати за умови, що прогини, кути повороту, 

переміщення та коливання бетонних і залізобетонних конструкцій від 

зовнішніх навантажень та впливів не повинні перевищувати гранично-

допустимих значень, які встановлюються залежно від виду конструкцій за 

відповідною нормативною та (або) технічною документацією. 

2. Розрахунок стержневих залізобетонних конструкцій за 

утворенням тріщин необхідно виконувати для тріщин, нормальних і похилих 

до поздовжньої осі конструкції. 

3. Розрахунок залізобетонних конструкцій за утворенням тріщин, 

нормальних до поздовжньої осі, виконують у разі дії згинальних моментів і 

поздовжніх сил на основі розрахункової моделі нормального перерізу, 

приймаючи за критерій утворення тріщини досягнення деформаціями 

крайнього розтягнутого волокна бетону в перерізі, що розглядається, 

граничних значень zctu з відповідної діаграми стану для другої групи 

граничних станів. У разі відсутності такої діаграми величину zctu можна 

приймати -2fctm/Eck. 

При цьому розрахунок слід виконувати на основі рівнянь рівноваги 

зовнішніх і внутрішніх зусиль у нормальному перерізі, умов деформування 

нормального перерізу, діаграми стану бетону та арматури. 

Напруження в арматурі та бетоні необхідно визначати за відповідними 

діаграмами станів згідно з сумарними деформаціями від усіх видів впливів, 

включаючи початкові (усадка, попереднє напруження тощо) та зовнішні. 

Розрахунок залізобетонних конструкцій за утворенням тріщин, 

нормальних до поздовжньої осі, допускається виконувати з використанням 

діаграми стану бетону як ідеального пружно-пластичного матеріалу, 

приймаючи за критерій утворення тріщин досягнення деформаціями 

крайнього розтягнутого волокна бетону в перерізі, що розглядається, 

граничних значень із відповідної діаграми для граничних станів другої групи.  

1. Розрахунок залізобетонних конструкцій за утворенням тріщин, 

похилих до поздовжньої осі, виконують у разі дії поперечних сил і крутних 

моментів на основі розрахункової моделі (моделей) похилого перерізу, 

приймаючи за критерій утворення тріщин досягнення відносних граничних 

значень деформацій у розтягнутому бетоні zctu з відповідної діаграми 

граничних станів другої групи. У разі відсутності такої діаграми величину zctu 

можна приймати -2fctmIEck. 

2. Розрахунок залізобетонних конструкцій за утворенням тріщин, 

нормальних і похилих до поздовжньої осі, при дії багаторазово 

повторюваного навантаження слід виконувати на основі реальних моделей 

нормальних і похилих перерізів, приймаючи за критерій утворення тріщин 

досягнення у крайньому розтягнутому волокні бетону відносних граничних 



значень деформацій zctu з відповідної діаграми граничних станів другої групи 

при відповідному напруженому стані з урахуванням коефіцієнтів умов роботи. 

3. Розрахунок залізобетонних конструкцій за розкриттям тріщин 

необхідно виконувати для тріщин, нормальних і похилих до поздовжньої осі 

конструкції; він має містити у собі розрахунки за нетривалим (у разі дії 

постійних, тривалих і короткочасних навантажень) і тривалим (у разі дії 

постійних і тривалих навантажень) розкриттям тріщин. 
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