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1 ПЛАНІРОВОЧНІ И КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ 
 

1.1 Объемно-планіровочні рішення 
 

Будівлі швидкомонтованного типу запроектовані у вигляді купола 

арочного типу. 

                   Загальний вид на рис.  3.1. 

 

 
Рис. 3.1. Розріз 1-1. 

 

Будівля  має прямокутну форму в плані. Габаритні розміри 31х24 м.  

Вздовж більшої  сторони (по осям А,Б) виконуються бетонні колони  

кроком 3000 мм и висотою 4000 мм від чистої підлоги арени, які приймають 

нагрузку (бокову і вертикальну). Загальна висота будівлі від  підлоги до 

відмітки верху арки – 12м. (Прийнята форма арки – у вигляді дуги , яка описана 

радіусом 13350 мм). 
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1.2 Конструктивні  рішення 

Швидкомонтована спортивна будівля виконана у вигляді ангару арочного 

типу. За відміткутку ±0.000м прийнята чиста підлога полу арени. Арочна 

конструкція виготовляється з набору самонесучих гофрированих арок. 

Мобільний будівельний комплекс позволяє виконувати ці конструктивні 

элементи з листової сталі з рулона прямо на  будівництві. Товщина 

оцинкованої сталі 1,3 мм.  

Стиковка арок виконана в даховий замок, який виконуеться за 

допомогую электричної забортовочної машини, що повністю виключае 

додаткові  метизи  і разного роду  герметики. Торцеві стіни ( якщо треба ) 

монтуються з прямих оцинкованих панелей і зшиваються за допомогою 

забортовочної машини. 

Типовий розріз готового гнутого профіля представлено на рис. 3.2. 

 

 

 
 

Рис.  3.2 Типовий розріз готового гнутого профіля 
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2 НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ 
 

Навантаження і впливи, прийняті для розрахунку конструкцій ангару 

арочного типу згідно ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи»[2].  

Враховувались такі види навантажень: 

– Снегова нагрузка на покрівлю; 

– Власна вага конструкції споруди визначався за допомогою ПК SCAD в 

процессі розрахунку споруди; 

– Вітрове навантаження; 

– Бокове навантаження на монолитную з/б каркас спортивної будівлі. 

Вітрове навантаження на поверхню арочної конструкції збиралася за 

допомогою сателлітів Вест розрахункового  комплексу Scad. Розрахунок 

виконан по нормам проектування "ДБН B.1.2-2:2006 з застосуванням №1". 
Исходні данні 

Ветровий район 2 
Характеристичне значеня вітрового тиску 0,046 Т/м2 
Тип місцевості I - відкриті поверхні морів, озер, що піддаються 

вітру на ділянці завдовжки не менше 3 км і плоскі 
рівнини без перешкод 

Тип будівлі Будівлі із склепінчастими або близькими до 
нього по контуру покриттями 

Висота різмещення объекту над рівнем моря 0,15 км 
 
 
Таблиця  4.1 Значення вітрового навантаження на поверхні конструкції 
складу. 

 
 

Параметри 
Поверня Кровля 
Шаг сканування 0,5 м 
.Коефіцієнт надійності по граничному 
розрахунковому значенню fm 

1,1 

Коефіцієнт надійності по експлуатаційному 
розрахунковому значенню fe 

1 
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Параметри 
 
H 1,5 м 
B 100 м 
f 7,5 м 
L 24 м 

 
 

 
Відстань від краю покрівлі(м) Эксплуатаційні значення 

(Т/м2) 
Граничне значення (Т/м2) 

0 0,024 0,026 
0,5 0,024 0,026 

1 0,024 0,026 
1,5 0,024 0,026 

2 0,024 0,026 
2,5 0,024 0,026 

3 0,024 0,026 
3,5 0,024 0,026 

4 0,024 0,026 
4,5 0,024 0,026 

5 0,024 0,026 
5,5 0,024 0,026 

6 0,024 0,026 
6,5 0,024 0,026 

7 0,024 0,026 
7,5 0,024 0,026 

8 -0,008 -0,009 
8,5 -0,072 -0,079 

9 -0,072 -0,079 
9,5 -0,072 -0,079 
10 -0,072 -0,079 

10,5 -0,072 -0,079 
11 -0,072 -0,079 

11,5 -0,072 -0,079 
12 -0,072 -0,079 

12,5 -0,072 -0,079 
13 -0,072 -0,079 

13,5 -0,072 -0,079 
14 -0,072 -0,079 

14,5 -0,072 -0,079 
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Відстань від краю покрівлі(м) Эксплуатаційні значення 

(Т/м2) 
Граничне значення (Т/м2) 

15 -0,072 -0,079 
15,5 -0,072 -0,079 

16 -0,041 -0,045 
16,5 -0,026 -0,028 

17 -0,026 -0,028 
17,5 -0,026 -0,028 

18 -0,026 -0,028 
18,5 -0,026 -0,028 

19 -0,026 -0,028 
19,5 -0,026 -0,028 

20 -0,026 -0,028 
20,5 -0,026 -0,028 

21 -0,026 -0,028 
21,5 -0,026 -0,028 

22 -0,026 -0,028 
22,5 -0,026 -0,028 

23 -0,026 -0,028 
23,5 -0,026 -0,028 

24 -0,026 -0,028 
 

 
Параметры 

Поверня Ліва стіна 
Шаг сканування 0,5 м 
.Коефіцієнт надійності по граничному 
розрахунковому значенню fm 

1,1 

Коефіцієнт надійності по експлуатаційному 
розрахунковому значенню fe 

1 

 
H 1,5 м 
B 100 м 
f 7,5 м 
L 24 м 
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Відстань від краю покрівлі(м) Эксплуатаційні значення 
(Т/м2) 

Граничне значення (Т/м2) 

0 0,051 0,057 
0,5 0,051 0,057 

1 0,051 0,057 
1,5 0,051 0,057 

 
 

 
Параметри 

Поверня Бокові стіни 
Шаг сканування 0,5 м 
.Коефіцієнт надійності по граничному 
розрахунковому значенню fm 

1,1 

Коефіцієнт надійності по експлуатаційному 
розрахунковому значенню fe 

1 

 
H 1,5 м 
B 100 м 
f 7,5 м 
L 24 м 
 

2Т/м2/105.1 5.2 5.3 5.4 5.5

1
0.

5
0
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Висота (м) Эксплуатаційні значення 
(Т/м2) 

Граничне значення (Т/м2) 

0 -0,032 -0,035 
0,5 -0,032 -0,035 

1 -0,032 -0,035 
1,5 -0,032 -0,035 

 
 

Снігове навантаження на поверхню арочної конструкції збиралося з 

використанням сателіти Вест обчислювального комплексу Scad.Розрахунок 

виконаний по нормах проектування "ДБН B.1.2-2: 2006 зі зміною №1". 

 

Таблиця 4.2. Початкові дані для збору снігового навантаження. 
 

 
Параметр Значення Одиниця вимірювання 

Местность 
Сніговий район 5  
Характеристичне значення 
снігового навантаження 

0,163 Т/м2 

Висота розміщення 
будівельного об'єкту над рівнем 
моря 

0,15  км 

Здание 

 
Висота будівлі H 9 м 
Ширина будівлі B 100 м 
L 24 м 
f 7,5 м 
Утеплена конструкція з низьким 
тепловиділенням 

0,3  

2Т/м2/10-3.5 -3.45 -3.4 -3.35 -3.3

1
0.

5
0
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Параметр Значення Одиниця вимірювання 
.Коефіцієнт надійності по 
граничному розрахунковому 
значенню fm 

1  

Коефіцієнт надійності по 
експлуатаційному 
розрахунковому значенню  

0,49  

 

 
Одиниці виміру : Т/м2 Експлуатаційне значення Граничне значення Квазіпостійне значення 

Для зручності в розрахунковій схемі навантаження об'єднані в логічні 
завантаження. 
 
Таблиця 4.3. Об'єднання навантажень в розрахунковій схемі 

 

Номер 
загрузки 

Найменування загрузки 

 
1 

 
Постійні: власна вага елементів 

 
2 
3 
 

 
Тимчасові: вітер снігове навантаження 
Тимчасові: вітер снігове навантаження 
 

4 Внутрішня нагрузка 
 
 

Для визначення розрахункових зусиль в елементах конструкції виконано 

объеденение завантажень в комбінації. 

Розрахунок моделі ангара арочного типу виконаний на основне поєднання 
навантажень. Коефіцієнти поєднань приведені в таблицю. 4.4. 
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Таблиця 4.4. Коефіцієнти поєднань навантажень 
 

Номер 
загруже

ння 
Найменування Знакозмі

нні 
Доля 

тривалості Коэффіціенти РСУ 

1 Власна вага  1 1 
2 Вітер + 0 1 
3 Сніг+утеплювач  0,35 1 

4 Додаткове 
навантаження  0,5 1 
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                      3 ОПИС РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ 
 
              Коротка характеристика методики розрахунку 
 

У основу розрахунку покладений метод кінцевих елементів (МКЭ) з 

використанням як основні невідомі переміщення і повороти вузлів 

розрахункової схеми. У зв'язку з цим ідеалізація конструкції виконана у формі, 

пристосованій до використання цього методу, а саме: система представлена у 

вигляді набору тіл стандартного типу (стержнів, пластинів, оболонок і так 

далі), що називаються кінцевими елементами і приєднаних до вузлів. Тип 

кінцевого елементу визначається його геометричною формою, правилами, що 

визначають залежність між переміщеннями вузлів кінцевого елементу і вузлів 

системи, фізичним законом, що визначає залежність між внутрішніми 

зусиллями і внутрішніми переміщеннями, і набором параметрів 

(жорсткостей), що входять в опис цього закону та ін. Вузол в розрахунковій 

схемі методу переміщень представляється у вигляді абсолютно жорсткий тіло 

зникаюче малий розмір. Положення вузла в просторі при деформаціях системи 

визначається координатами центру і кутами повороту трьох осей, жорстко 

связаВ загальному випадку в просторових конструкціях у вузлі можуть бути 

присутніми усі шість переміщень: 1 - лінійне переміщення уздовж осі X; 2 - 

лінійне переміщення уздовж осі Y; 3 - лінійне переміщення уздовж осі Z; 4 - 

кут повороту з вектором уздовж осі X (поворот навколо осі X); 5 - кут повороту 

з вектором уздовж осі Y (поворот навколо осі Y); 6 - кут повороту з вектором 

уздовж осі Z (поворот навколо осі Z). Нумерація переміщень у вузлі (ступенів 

свободи), представлена вище, використовується далі усюди без спеціальних 

обмовок, а також використовуються відповідно позначення X, Y, Z, UX, UY і 

UZ для позначення величин відповідних лінійних переміщень і кутів повороту. 

 

 

Відповідно до ідеології методу кінцевих елементів, істинна форма поля 

переміщень усередині елементу (за винятком елементів стержневого типу) 
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приблизно представлена різними спрощеними залежностями. При цьому 

погрішність у визначенні напруги і деформацій має порядок (h/L) k, де h - 

максимальний крок сітки; L - характерний розмір області. Швидкість 

зменшення помилки наближеного результату (швидкість збіжності) 

визначається показником міри k, який має різне значення для переміщень і 

різних компонент внутрішніх зусиль (напруги). Для завдання даних про 

розрахункову схему можуть бути використані різні системи координат, які 

надалі перетворяться в декартові. Надалі для опису розрахункової схеми 

використовуються наступні декартові системи координат : - Глобальна 

правостороння система координат XYZ, пов'язана з розрахунковою схемою, - 

Локальні правосторонні системи координат, пов'язані з кожним кінцевим 

елементом. Розрахункова схема визначена як система з ознакою 5. Це означає, 

що розглядається система загального вигляду, деформації якої і її основні 

невідомі представлені лінійними переміщеннями вузлових точок уздовж осей 

X, Y, Z і поворотами навколо цих осей. 

Характеристики використаних типів кінцевих елементів. 

 

У розрахункову схему включені кінцеві елементи наступних типів : 

Стержневі кінцеві елементи, для яких передбачена робота за звичайними 

правилами опору матеріалів. Опис їх напруженого стану пов'язаний з 

місцевою системою координат, у якої вісь X1 орієнтована уздовж стержня, а 

осі Y1 і Z1, - уздовж головних осей інерції поперечного перерізу. Деякі стержні 

приєднані до вузлів через абсолютно жорсткі вставки, за допомогою яких 

враховуються ексцентриситети вузлових примикань. Тоді вісь X1 орієнтована 

уздовж пружної частини стержня, а осі Y1 і Z1 - уздовж головних осей інерції 

поперечного перерізу пружної частини стержня. 

До стержневих кінцевих елементів даної розрахункової схеми 

відносяться наступні типи елементів : Елемент типу 5, який працює за 

просторовою схемою і сприймає подовжню силу N, моменти Мy і Mz, що 
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вигинають, поперечні сили Qz і Qy, а також момент Mk, що крутить. Кінцеві 

елементи оболонок, геометрична форма яких на малій ділянці елементу є 

плоскою (вона утворюють многогранник, вписаний в дійсну криволінійну 

форму серединної поверхні оболонки). Для цих елементів, відповідно до 

ідеології методу кінцевих елементів, істинна форма переміщень усередині 

елементу приблизно представлена спрощеними залежностями. Опис їх 

напруженого стану пов'язаний з місцевою системою координат, у якої осі X1 і 

Y1 розташовані в площини елементу і вісь Х1 спрямована від першого вузла 

до другого, а вісь Z1 ортогональна поверхні елементу. 

Трикутний елемент типу 42, не є спільним і моделює поле нормальних 

переміщень усередині елементу поліномом 4 міри, а поле тангенціальних 

переміщень поліномом першого ступеня. Розташовується в просторі 

довільним чином. Чотирикутний елемент типу 44, який має чотири вузлові 

точки, не є спільним і моделює поле нормальних переміщень усередині 

елементу поліномом 3 міри, а поле тангенціальних переміщень неповним 

поліномом 2 міри. Розташовується в просторі довільним чином. Розрахунки 

виконувалися без урахування фізичної нелінійності роботи матеріалів (лінійна 

постановка завдання). 

2.1 Загальний вигляд розрахункової схеми 
 

Тривимірна комп'ютерна модель була виконана на основі прил.1 (см 

рис.3.1,3.2.). Розрахункова модель є комбінацією пластинчатих і стержневих 

елементів з жесткостными характеристиками, що відповідають описаним в 

п.3. При складанні розрахункової схеми спорудження складу було розглянуто 

дві моделі: - перша модель була частиною конструкції ангара, яка включала 

увесь проліт, але обмежувалася по довжині 5 метрами. При цьому 

моделювався гнутий профіль, який відповідає рис.3.3; - друга модель 

включала увесь проліт секції складу (*), але при цьому покриття 

моделювалося пластинчатими елементами з жорсткістю, яка відповідає 

жорсткості гнутого профілю. 
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Загальний вигляд розрахункових схем за двома варіантами 

представлений нарис. 5.1 і рис. 5.2 відповідно. 
. 

 
Мал. 5.1. Загальний вигляд тривимірної комп'ютерної моделі (1 варіант) 

 

3 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ 
 
 

При виконанні розрахунків по двох варіантах розрахункових схем були 
отримані ідентичні результати напружено-деформованого стану конструкцій 
ангара арочного типу. Тому далі наводяться результати розрахунку для другої 
моделі, оскільки вона дозволяє оцінити напружено-деформований стан 
типової секції складу з урахуванням спільної роботи комплексу : металева 
арка, залізобетонна підпірна стенка- фундамент, основа. 

 
 

 
 
        3.1 Результати розрахунку конструктивних елементів 
 

Вертикальні переміщення покриття при основному поєднанні 

навантажень (комбінація С1) складає 107мм (мал. 6.1.). 
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Мал. 6.1. Розрахункова схема. Вертикальні переміщення. Комбінація С1., 

мм 

При цьому деформація фундаментів (осідання) складає від 17 до 40 мм 

(див. мал. 6.2.).  

Мал. 6.2. Розрахункова схема. Фрагмент. Вертикальні переміщення. 

Комбінація С1., мм 
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При прийнятій ширині підошви фундаменту 800 мм напруги під 

підошвою складають 0,17-0,4 кгс/см2. (См мал. 6.3.)

 
Мал. 6.3. Розрахункова схема. Фрагмент. Реакція основи. Комбінація С1., 

тс/м2. 

 

 

 

Головна напруга в сталевих елементах ангара не перевищує 

розрахункового опору сталі. (Див. мал. 6.4, 6.5). 
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Мал. 6.4. Розрахункова схема. Фрагмент. Головна напруга σ1, тс/м2. 

Комбінація С1., тс/м2. 

 

 

 
Мал. 6.5. Розрахункова схема. Фрагмент. Головна напруга σ3, тс/м2. 

Комбінація С1., тс/м2. 
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                          4 ВИВЕДЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. Максимальні переміщення конструкцій покриття складають 107 мм, 

що не перевищує необхідних значень [5].  

2. Максимальна напруга не перевищує розрахункового опору сталі[6]. 3. 

В результаті аналізу напружено-деформованого стану конструкцій, 

можна зробити висновок, що ця споруда відповідає діючим нормам і 

може, при прийнятих габаритних розмірах, в приведеному 

конструктивному виконанні, експлуатуватися як покриття арени. 

  



19 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 
 
 
 
[1] Загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки 
будівель, споруд, будівельних конструкцій і основ : ДБН В.1.2-14-2009. -. 
Київ: 2009.  

[2] Навантаження і дії : ДБН В.1.2-2: 2006. - Київ: 2006.  

[3] Робочий проект. 1566/МЦИИ-3-Т1. Інженерно-геологічні дослідження. 

 [4] Бетонні і залізобетонні конструкції. Основні положения:ДБН В.2.6-98: 
2009. - Київ: 2009.  

[5] Прогини і переміщення : ДСТУ Б.В.1.2-3: 2006. - Київ: 2006. 

 [6] Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови. 
Міждержавний. ГОСТ 14918-80 -Киев : 2006. 


	ВСТУП
	1 ПЛАНІРОВОЧНІ И КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ
	1.1 Объемно-планіровочні рішення
	1.2 Конструктивні  рішення

	2 НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ
	3 РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКІВ

