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Вступ. Сьогодні будівельна галузь потребує економічніших та

ефективніших конструктивних систем будівель, конструкцій, матеріалів та

технологій. Одним із рішень цієї проблеми є впровадження в будівництво

збірної безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи, 
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вдосконаленої на основі системи «КУБ-2,5» [1]. Ця конструктивна система

має ряд переваг таких як вільне архітектурно-планувальне рішення, 

швидкість зведення будівель, простота в освоєнні виготовлення елементів

будівлі тощо.  

Перші впровадження безкапітельно-безбалклвої каркасної конструктивної

системи в будівництво здійснені в середині минулого століття. Але зведені

будівлі на основі цієї систем мали багато недоліків, тому не отримали

масового розповсюдження. За останні роки розвитку будівельної галузі

безкапітельно-безбалкова конструктивна система зазнала багатьох змін та

удосконалень і сьогодні набуває широкого розповсюдження. 

Аналіз останніх досліджень. Із самого початку створення безкапітельно-

безбалкової каркасної конструктивної системи виникла проблема її

розрахунку, через те що дана система працює у двох напрямках і в ній

відсутні ригелі. Саме ці фактори викликали певні труднощі з розрахунком у

частині створення розрахункових схем. Авторами перших наближених

методів розрахунку були: Штаерман М.Я. [2] та Маркус Г. [3].На сьогодні

розроблені більш досконалі методи розрахунку таких систем: серед них

метод замінювальних рам та метод граничної рівноваги. 

Приклади використання методу замінювальних рам наведено в багатьох

джерелах [1, 2, 4, 5]. Цей метод, при визначенні внутрішніх зусиль, полягає в

заміні безкапітельно-безбалкової конструктивної системи стержневими

рамами, розташованими у двох взаємно перпендикулярних напрямках. Цей

метод розрахунку має свої переваги та недоліки, але основна проблема

полягає в тому, що така схема не відповідає дійсній роботі каркасу під

навантаженням. Особливо це стосується перекриття. 

Аналізуючи останні пропозиції щодо розрахунку безкапітельно-

безбалкової конструктивної системи можна зробити висновок, що

найдоцільніше застосовувати для цього метод граничної рівноваги. При

цьому середню плиту пропонується розраховувати як обперту по контуру на

жорстку опору [6, 7]. Але це суперечить деформованій схемі перекриття в

граничному стані (рис. 1), адже міжколонні плити, на які спирається середня

плита плита, можуть деформуються і цим самим впливають на несучу

здатність та нупружено-деформований стан середньої плити. 

Метод граничної рівноваги вперше описаний Гвоздєвим А.О. [8], а

пізніше застосований для статично невизначених плит Дубінским А.М. [9], 

був рекомендований НИИЖБом для розрахунку статично невизначених

залізобетонних конструкцій [6]. Цей метод доволі точний та не потребує

залучення ЕОМ для визначення зусиль. Він дозволяє врахувати умови

опирання плит та їх взаємодію між собою. Цей метод застосовувати

найдоцільніше, але розрахункову схему слід уточнити. 

Постановка задачі та мета дослідження. Метою даної статті є

вдосконалення розрахункової схеми середньої плити безкапітельно
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безбалкової конструктивної системи з метою вдосконалення розрахунків, що

враховуватимуть сумісність деформації із сусідніми плитами. 

Методика досліджень. За основу дослідження прийнято кінематичний

спосіб методу граничної рівноваги та його застосування до розрахунку

несучої здатності середньої плити безкапітельно-безбалкової конструктивної

системи. Особливу увагу приділено моделюванню деформування перекриття

в граничному стані та встановлення розташування ліній утворення

пластичних шарнірів. 

Результати досліджень. Для визначення внутрішніх зусиль, 

запропоновано використовувати кінематичний спосіб методу граничної

рівноваги. На цій основі складено рівняння рівності віртуальних робіт

зовнішніх сил та внутрішніх зусиль на відповідних переміщеннях. Це

рівняння записано стосовно прийнятої схеми деформування перекриття в

граничному стані (рис. 1). 

Рис.1. Деформована схема перекриття в граничному стані

З наведеної схеми на рисунку 1 видно, що пластичний шарнір з

міжколонної плити розповсюдеться і на середню плиту. Тобто, в результаті

сумісної роботи середніх та міжколонних плит деформований стан

перекриття безкапітельно-безбалкової каркасної конструктивної системи в

граничному стані набуває вигляду (рис. 2). Середня плита в момент

руйнування набуває вигляд  подібний до плити обпертої з чотирьох кутів, що

є відмінним від схем, наведених в багатьох джерелах, зокрема в [6,7]. 

Запропоновану схему деформування середньої плити безкапітельно-

безбалкової конструктивної системи в граничному стані підтверджують

експериментальні дані, викладені в роботі [5, рис. 51], а саме схема

утворення тріщин. 

Для запропонованої розрахункової схеми середньої плити, були враховані

реакції сусідніх плит. Тобто, за сутністю це опорні реакції даної плити на

міжколонні плити. Прийнявши схему передачі зусиль, описану в [10]              

(рис. 3, а), прийнято реакцію опор зображувати у вигляді трикутників з

максимумом q1 по середині, розподілених уздовж граней середніх плит        

(рис. 3,б).  
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Рис. 2. Розрахункова схема середньої плити в граничному стані. 

а)  б) 

Рис. 3. Схема розподілу навантажень: а) загальна схема передачі навантажень

між елементами; б) схема завантаження середньої плити; 1) колона; 2) 

надколонна плита 3) міжколонна плита 4) середня плита

Середня плита безкапітельно-безбалкової конструктивної системи

являється статично невизначеною системою, тому на внутрішні зусилля

будуть впливати будь які деформації опор та їх жорсткість. Опорами, для

середньої плити, являються міжколонні плити. Встановлено, що жорсткість

міжколонних плит впливає на несучу здатність середніх плит. Для прикладу, 

якщо умовно прийняти жорсткість опор такою, що наближається до нуля, 

тоді ця опора не сприйматиме навантаження. При цьому внутрішні зусилля

можна визначати як для плити обпертої по чотирьох кутах. В такому випадку

все навантаження від середніх плит умовно передаватиметься на надколонні

плити у вигляді зосереджених сил. 

У випадку коли жорсткість опор буде наближатись до безкінечності, 

закріплення плити можна приймати як оперте по контуру. У цьому випадку

схема руйнування плити буде набувати класичного вигляду (у формі

конверту), навантаження від середньої плити передаватиметься на

4 
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міжколонні плити, але ним можна знехтувати в методі граничної рівноваги, 

оскільки деформації абсолютно жорстких опор рівні нулю. Отже і робота на

цих ділянках рівна нулю. 

Розглядаючи роботу реальної конструкції безкапітельно-безбалкової

каркасної конструктивної системи та враховуючи схему сумісного

деформування елементів перекриття в граничному стані можна

стверджувати, що жорсткість міжколонних плит дозволяє утворюватися

пластичним шарнірам за схемою, зображеною на рисунку 2.  

На основі експериментальних досліджень, за схемою розташування

тріщин при випробуванні фрагмента перекриття [5 рис. 51], можна зробити

висновок, що навантаження, яке передається від середніх плит повністю

сприймається міжколонними плитами, оскільки на надколонних плитах

відсутні тріщини від концентрованих силових факторів на кутах. А отже, 

жорсткість міжколонних плит дозволяє утворюватися запропонованій схемі

руйнування та повністю забезпечує сприйняття навантаження, що

передається відсередніх плит. 

Висновки. В даній роботі розроблена більш досконала розрахункова

схема несучої здатності середньої плити безкапітельно-безбалкової

конструктивної система, яка враховує сумісність деформацій із сусідніми

плитами. Ця схема враховує роботу сусідніх плит перекриття, що дозволяє

більш точно визначати несучу здатність середніх плит та врахувати їх

жорсткість. Дана схема дозволить більш економічно та ефективно

використовувати арматурну сталь в розглянутій плиті. 
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