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ВСТУП
Одним із архітектурно конструктивних
рішень швидкомонтованих будівель є стінова конструктивна схема. Несучими елементами будівлі в цьому випадку є стінові
та покрівельні залізобетонні панелі (Рис. .
Для покриття залізобетонних збірних швидкомонтованих будівель [1] використовуються залізобетонні трикутні арки із сталевою затяжкою. Ці конструкції можна віднести до самонапружених, так як під час
укрупнювальної збірки в її елементах виникають внутрішні зусилля від власної ваги. Таким чином, можливо врахувати в
конструктивних експлуатаційних розмірах
панелі деформації розпору від власної ваги.
Така покрівельна панель складається з
двох залізобетонних ребристих комплексних напівпанелей, об'єднаних у трикутну
арку за допомогою сталевих затяжок. Панель має закладні деталі для обпирання на
стінові панелі, кріплення затяжок, утворення гребеневого вузла, а також для об'єд-

нання панелей між собою з метою утворення єдиного жорсткого диску покриття.
Транспортується панель у вигляді комплекту із двох напівпанелей з розмірами в плані
2980×9560 мм та чотирьох елементів затяжок.
МЕТА
Метою дослідження є порівняння результатів статичного розрахунку покрівельної панелі на різних етапах: укрупнювальної збірки, монтажу та експлуатаційного
положення. Статичний розрахунок мав за
мету визначення небезпечних перерізів по
довжині конструкції та пошуку оптимального конструктивного рішення панелі збільшеного прольоту без значного перевищення розмірів відправних марок та транспортних габаритів конструкцій. Особлива
увага при визначенні конструктивного рішення зверталася на опорний та гребеневий
вузли .

Рис.1. Конструктивна схема залізобетонних збірних швидкомонтованих будівель

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Статичний розрахунок покрівельної залізобетонної панелі виконано на персональному комп’ютері за допомогою декількох комп’ютерних програм
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Дані програми дозволяють визначати
внутрішні зусилля та напруження в елементах статично визначених і статично невизначених конструкцій, а також переміщення їх вузлів. Зручний та доступний інтерфейс програм дозволяє користуватися ними без особливих попередніх навичок .
Для спрощення задавання геометрії поперечний переріз плити зводився до приведеного перерізу (див. Рис.2).
Результати визначення внутрішніх зусиль по довжині покрівельної панелі в

Рис.2. Наведений переріз з/б панелі

експлуатаційному положенні за допомогою різних програмних комплексів показано на Рис.3.
ВИСНОВКИ
Розрахунки в різних комп’ютерних прикладних програмах дають ідентичний результат. За допомогою них було визначено
характер розподілу внутрішніх зусиль та
небезпечні перерізи по довжині.
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Рис.3. Представлення результатів визначення внутрішніх зусиль в різних прикладних програмах:
а) «ЛИРА САПР 2016 R5, б)
в) RAM Advanse Student 7.0

