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Розглянуто розрахунок плоских сталезалізобетонних перекриттів за допомогою 
системи автоматизованого проектування числовим методом та його результати. 
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Вступ. При проектуванні конструкцій постійно доводиться стикатися із проблемою 
розрахунку систем, що мають складну геометричну конфігурацію й нерегулярну фізичну 
структуру. Обчислювальна техніка дозволяє виконувати такі розрахунки за допомогою 
наближених числових методів. Нині існує велика кількість вітчизняних та закордонних 
програмних комплексів для розрахунку залізобетонних плит. Більшість з них розв’язує 
задачу з визначення внутрішніх зусиль у плитах з використанням технічної теорії згину 
пластин методом скінченних елементів (МСЕ). 

Огляд останніх джерел досліджень і публікацій. Одночасно з розвитком 
загальних моделей механіки залізобетону як фізично нелінійного анізотропного матеріалу, 
що має здатність до тріщиноутворення, розвивались і методи розрахунку згинальних плит 
з використанням стандартних гіпотез теорії згину. Слід зазначити, що перші 
методологічні обґрунтування деформаційних методів були викладені в роботах О.О. 
Гвоздєва [1, 2], С.М. Крилова. У цих роботах залізобетонні плити розглядалися як 
ортотропні, а арматурні стрижні були направлені вздовж головних осей симетрії. 
Згинальні жорсткості по осях ортотропії визначалися за теорією В.І. Мурашева. У роботах 
В.М. Бондаренко,      О.Л. Шагіна [3, 4] запропоновано оцінювати напружено-
деформований стан залізобетонних плит з урахуванням тріщиноутворення, нелінійності й 
нерівномірності деформування методом інтегрального модуля деформацій. При цьому 
задача зводиться до розрахунку лінійно деформованої плити зі змінною жорсткістю, що 
еквівалентна жорсткості нелінійно деформованої залізобетонної плити. Рішення одержали 
в чисельному вигляді методом скінченних різниць послідовними наближеннями. 

У роботі О.С.  Городецького залізобетонні плити розглядаються як анізотропні з 
фізично нелінійного матеріалу. Фізичні рівняння згину отримуються за допомогою 
моделювання процесу деформування малого елемента, що вирізаний із серединної 
поверхні. 

Шарова скінченноелементна модель для плит та оболонок суттєво розвинута М.І. 
Карпенком [5, 6], а також використана в роботах              С.Ф. Клованича [7, 8]. Основні 
залежності елемента будуються на базі загальних підходів тривимірної теорії пружності, 
відмінною особливістю його є та обставина, що в напрямку товщини використовується 
лінійна інтерполяція переміщень, яка відповідає гіпотезі про прямолінійність нормалі. За 
допомогою стандартних перетворень окремі шари з використанням гіпотези про 
відсутність нормальних до серединної поверхні напружень розглядаються як ті, що 
працюють в умовах плоскої деформації. 

Виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми. Завдання на стадії 
проектування плоского сталезалізобетонного перекриття полягає у пошуку швидкого та 
точного методу розрахунку конструкцій. 
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Рисунок 2 – Ізолінії напружень

Армування плит моделювалося
– жорсткості й модуля пружності
розбиттям на скінченні елементи
виготовлення цих плит, об’єднання

завдання. Метою статті є побудова і розрахунок математичної
сталезалізобетонного безбалкового перекриття методом скінченних елементів

внутрішніх зусиль. 
матеріал і результати. Розрахунок починається

ерекриття. Для розрахунку прийнято збірне сталезалізобетонне
перекриття у якому плити поєднані між собою за допомогою

×6 м, з’єднання у вузлі колони з плитою
Для чистоти розрахунку прийнято перекриття

складається із трубобетонних колон, надколонних плит, міжколонних
сталевим обрамленням (рис.  1). При моделюванні розрахункових

рівномірно розподілене навантаження по площі, що прикладалося
0,4 кН/м2 – постійне навантаження, 0,2 кН м
короткочасне навантаження. 

Рисунок 1 - Розрахункова схема перекриття
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Ізолінії напружень першого типу перекриття у середньому
а) Мх б) Qx 
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цілісну конструкцію здійснюється
з’єднання плит. Наявність лінійних
конструкції. Розміри елементів конструкцій
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діаграм, де кожному кольору відповідає
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Рисунок 3 – Епюра напружень Мх

Рисунок 4 – Епюра напружень 

Рисунок 5 – Епюра напружень
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Рисунок 6 – Епюра напружень
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У розрахунках конструкцій
напружень перекриття в місцях
обрамленням спостерігається
прольоту до країв конструкцій

Висновки. Проведено
параметри напружено-деформованого
конструкцій. Результати показали
елементи плити як пластини з
більш детальних досліджень плиту
потрібно моделювати закладні

Результати показали, що
навантаження і добре працюють
значення зусиль в елементах
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