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Пропоновані АКТ-рішення разом поширюють область застосу-
вання каркаса с.1.020-1/87, з міжвидового він стає міжгалузевим. Вони 
можуть стати альтернативним напрямом житлового будівництва, який 
дозволить знизити собівартість будівельно-монтажних робіт, скороти-
ти терміни будівництва. Водночас такі рішення дозволять забезпечити 
достатній рівень комфортності житла і поліпшити житлові умови бі-
льшій кількості населення України.  
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МОДЕЛЮВАННЯ КАРКАСНОЇ ІБС НА БАЗІ МІЖВИДОВОЇ  
СЕРІЇ 1.020-1/87 ЩОДО ЇЇ АДАПТАЦІЇ ДО ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ 
 

Досліджується графоаналітична модель  міжвидового  каркаса  с.1.020-1/87  щодо  
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адаптації її для житлових будівель з сучасним рівнем комфортності і класом капітально-
сті. Пропонуються шляхи модифікації каркаса, які забезпечують варіантність об’ємно-
планувальних і вантажних параметрів житлових будівель різної поверховості. 
 

Згідно з проектом каркас с.1.020-1/87 [1] призначений для гро-
мадських будівель, виробничих і допоміжних будівель промислових 
підприємств, тобто не передбачений для застосування у житловому 
будівництві. Проблема полягає в тому, що певні габаритні, вантажні і 
силові параметри елементів номенклатури каркаса мають параметри, 
що є завеликими для житлових будівель. 

Метою даної статі є пошук способів використання надлишкових 
габаритних, вантажних і силових параметрів номенклатури каркаса 
с.1.020-1/87 на основі аналізу моделей каркасу ІБС і доведення можли-
вості поширення його області застосування на житлове будівництво.  

Запропонована модель (рис.1) конкретизована відносно узагаль-
неної моделі каркасної системи [2] утворенням з нерозрізних колон, 
що мають більш за потрібну для житлових будівель висоту і відпові-
дають сучасним житловим будівлям. Це – додаткова умова, яка має 
визначальне значення стосовно до поширення області застосування 
каркаса с.1.020-1/87. Вона може бути у двох варіантах – за             
АКТ-схемою І (рис.1) і АКТ-схемою ІІ (рис.2). 

У графічній частині моделі за АКТ-схемою І це враховано поді-
лом всієї колони на окремі частки, а в аналітичній – введенням додат-
кових  об’ємних параметрів: висоти колони – Нкол, висоти поверху 
приміщень – hпов і навантаження на додаткову консоль колони – Nконс. 

Згідно зі змінами у моделі варіантних параметрів var
колН , var

повh  і 

var
повn  отримуємо формулу варіантності моделі за об’ємним парамет-

ром 
var
повn  = var

колH  / var
повh ,                                  (1) 

 

де  var, пов, кол, – індекси відповідно від: варіантний, поверх, колона, 
при цьому кожний поверх цієї колони має висоту, з якої утворюється  

var
повn  поверхів у житловій будівлі однакової чи різної висоти 

h1 пов = h2 пов, h1 пов < h2 пов,  або  h1 пов  > h2 пов, але Σ hі пов = Hкол.    (2) 

Проектне навантаження на консолі типової колони Т
консN  не пе-

ревищує сумарного навантаження  на  основні  і  додаткові  консолі  

модифікованої (нової) колони 
Н

конс
N∑   
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Т
консN  ≥ 

Н

конс
N∑ .                                    (3) 

Додаткові параметри моделі знаходяться у взаємозв’язку, вира-
женому в модульній формі, й відповідні властивості адитивності або 
доданковості. Останнє виходить з того, що гнучкість типової колони 
при її модифікації не збільшується. При незмінному конструктивному 
рішенні (перерізі, армуванні, класі бетону тощо) гнучкість колони є 
функцією її висоти і навантаження (рис.3). 

 

 
Рис.1 – Модель каркасної ІБС: АКТ-схема І з додатковими перекриттями  

по додаткових консолях і типових ригелях: 
а – поперечний розріз каркаса; б – те саме, поздовжній; в – план; 1 – типова колона;  

2 – типове перекриття; 3 – додаткове ригельне перекриття з плитами; L – проліт;  
B – крок; Hкол – висота колони; hпов – те саме, поверху; F1, F2, F3, F4 – вантажні площі на 
колони кутову, торцеву, рядову, середню; q – питоме модульне навантаження на ванта-
жні площі, що є розрахунковим рівномірно розподіленим навантаженням на перекриття. 
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Рис.2 – Модель каркасної ІБС: АКТ-схема ІІ  

з додатковими безригельними перекриттями по несуче-навісних стінах: 
а – поперечний розріз каркаса; б – те саме, поздовжній; в – план; 1 – типова колона;  

2 – типове перекриття; 3 – додаткове безригельне перекриття з плит;  4 – несуче-навісні 
стіни;  L – проліт; B – крок; Hкол – висота колони; hпов – те саме, поверху; F1, F2, F3, F4 – 
вантажні площі на колони кутову, торцеву, рядову, середню; b; l – крок, проліт елемен-

тів верхнього поверху. 
 

Коефіцієнт гнучкості типової колони  φТ → f (НТ, NТ),  де індекс  
Т – типове рішення. Коли  НТ → n hпов  при  n ≠ 1, то  НТ > hпов;  
 відповідно  NТ / n = Nконс.  Тоді при  φН → f (hпов, Nконс), де індекс Н – 
«нестандартне» чи нове рішення, виходить, що φН < φТ. Тобто типова 
колона у разі її застосування згідно з пропонованими модифікаціями 
міжвидового каркаса матиме меншу гнучкість при тому самому сума-
рному навантаженні від декількох поверхів. 

Вадою такого рішення є фактичний надлишок армування модифі-
кованої колони на вищерозташованому поверсі. Оскільки при уніфіка-
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ції цього уникнути неможливо, зміну армування на частині колони 
типовими арматурними каркасами доцільно виконувати на «гнучкому» 
виробництві. 

 
Рис.3 – Схема доведення чинності принципу адитивності при навантаженні типової 

колони пропонованим способом: 
φТ , φН  –  відповідно гнучкість типової колони; те саме, у «нестандартних» умовах  

роботи; НТ – типова висота суцільної колони; NТ – типове зосереджене навантаження  
на консоль. 

 

При типовому рішенні каркаса рівномірно розподілене наванта-
ження q на перекриття прольотом L і кроком B передається на колону 
висотою Н. Несуча здатність колони є відповідною кількості пере-
криттів nпер і чвертей вантажних площ nq на цих перекриттях залежно 
від місця розташування колони у плані – 

перn 


×




22

BL
= 

4

1
 L · В · nq                                 (4) 

і по висоті каркаса  –   

 nпер 
4
1 L  ·В · nq  .                                            (5) 

Під час роботи з проміжним перекриттям колони з одного повер-
ху можна отримати два. При цьому навантаження  NТ  на колону від 
усіх перекриттів буде становити  

NТ = nпер · q · F,                                        (6) 
де F – вантажна площа перекриття на колону, м2. 

Тоді задана несуча здатність Q колони, відповідно до фактичного 
навантаження на неї, буде 

qF
n

Q
пер

1= ,                                           (7) 
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при q → qТ = nпов qН,  де  qТ, qН  – розрахункове питоме навантаження 
на перекриття відповідно до типового і нового рішень (обидва беруть-
ся з уніфікованого ряду їхніх значень). 

Додамо модульний  М  вираз кроку В і прольоту L і отримаємо, 
що  

H
пов

q
n

N
1= qnM

LB ⋅⋅ 2

4
.                                   (8) 

Звідси вичерпання несучої здатності колони NТ при варіантних 
параметрах Вvar, Lvar, qvar і постійному навантаженні  Nconst  виходить з 
виразу 

повn

Nconst
 = 

4

1
 qvar (Вvar ·Lvar) МГ 

2· nq,                     (9) 

де Nconst – розрахункове вертикальне зосереджене навантаження на 
колону, кН; nпов – кількість перекриттів, що спираються на колону;  
qvar – рівномірно розподілене нормативне навантаження на перекрит-
тя, МПа; Вvar, Lvar – відповідно крок і проліт колон каркаса (значущі 
числа), м; МГ – основний геометричний модуль, рівний 0,1 м; nq – кі-
лькість чвертей вантажної площі планувальної комірки (крок×проліт), 
що приходяться на одну колону. 

Збільшення місцевого навантаження по висоті типової колони від 
додаткової консолі мусить бути відшкодоване при виготовленні цієї 
консолі. Можливе або підсилення нижньої частини колони, або посла-
блення верхньої (за рахунок армування) залишаючи основне розрахун-
кове армування колони типовим. Таким чином, вихідною тут є типова 
колона, яка модифікується.  

Недоданковий фактор, що пов’язаний з горизонтальним наванта-
женням каркаса вітровим напором у даній моделі не впливає на роботу 
елементів, оскільки згідно з проектною розрахунковою схемою карка-
са горизонтальні навантаження від вітрового тиску сприймаються сис-
темою жорстких діафрагм, які залишаються незмінними по всій висоті 
колони [1]. 

З наведених положень виходить, що при варіабельному 
об’ємному параметрі згідно з виразами (1)-(9): 

• вантажно-геометричний взаємозв’язок у системі забезпечує 
існування конструктивних рішень, що дають об’ємно-планувальну 
варіантність за рахунок конструктивно-функціональної варіантності, 
тобто є можливість отримувати різні габаритні схеми з однакових 
конструкцій під різні функціональні потреби;  
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• загальна варіантність каркасної системи забезпечується також 
варіабельними параметрами: прольотом l, кроком b, разом прольотом l 
і кроком b, прольотом l і кроком b разом з навантаженням q. 

Додатково до Модульної координації розмірів у будівництві 
(МКРБ) множина параметрів може відповідати Узагальненій модуль-
ній координації у будівництві (УМКБ) і, зокрема, відповідно укрупне-
но-дробовим співвідношенням 

{ L, B, H, q} ⇔ MУ (N ± n)l; b; h, q ,                     (10) 
де L, B, H, q – уніфіковані габаритні та вантажні параметри схем кар-
каса с.1.020-1/87; MУ  – узагальнений модуль причетне до геометричних і 
вантажних параметрів та ін.; N – натуральні числа, що визначають укруп-
нену складову параметрів; n – те саме, дробову; при N >>n. 

У графічній частині моделі за АКТ-схемою ІІ це враховано збе-
реженням типової висоти суцільної колони між консолями з поділом її 
проміжним перекриттям, опертим на проміжні несуче-начіпні стіни, 
тобто Нконс = 2hпов, в аналітичній – передбачуваним кратним (подвій-
ним) збільшенням  навантаження на ригелі 2qР, при цьому наванта-
ження на типову консоль колони буде теж кратне (вдвічі) більшим, що 
буде еквівалентним подвійному навантаженню на перекриття з уніфі-
кованого ряду. Тобто така схема зберігає типове рішення елементів 
каркаса і має відповідне житловим будівлям значення параметру висо-
ти поверхів. Відповідно до положень УМКБ виразу (5) поширюється 
також на доданкові величини вантажних площ і навантажень. 

Таким чином, застосування в теоретичній моделі модульного 
об’ємного параметра h як варіабельного в укрупнено-дробових вели-
чинах, надає можливість втілення у розроблюваних АКТ-рішеннях 
нових об’ємно-композиційних схем житлових будівель. При цьому 
найбільш доцільною для таких цілей є номенклатура елементів каркаса 
с.1.020-1/87. 
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