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МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ: 

Підготовити майбутніх інженерів будівництва до вирішення державних за-

вдань щодо проектування металевих конструкцій будівель і споруд з врахуванням 

сучасних вимог інструктивних та нормативних документів. Дисципліна вивчає роз-

рахунок та конструювання несучих елементів сталевих каркасів одноповерхових 

виробничих будівель і споруд, що обладнанні мостовими або підвісними кранами,  

розглядає питання проектування великопрольотних конструкцій, листових конс-

трукцій, башт та веж. Набувають знань про  дійсну роботу металевих конструкцій, 

принципів проектування та інженерних методів розрахунку несучих конструкцій 

каркасів, конструктивних рішень окремих його елементів. 

 

ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІНИ: 

Принципи проектування та інженерні методи розрахунку металевих конс-

трукцій різноманітних будівель та споруд, сталевих каркасів одноповерхових 

виробничих будівель і т.п. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ  З ДИСЦИПЛІНИ  
«ПРОЕКТУВАННЯ  МЕТАЛЕВИХ  КОНСТРУКЦІЙ»  

МОДУЛЬ 1 
 ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №1 

Визначення навантажень на вузли кроквяних ферм, 

 підбір перетинів елементів ферми. 

Визначаємо навантаження від маси покриття і розраховуємо  в табличній формі. 

Вид навантаження 
Нормативне наванта-

ження,  кН/м2. 

Коеф. надійності з 

навантаження  γf. 

Розрахункове наван-

таження, кН/м2 

Маса ферм 0,24 1,05 0,25 
   ∑ g п 

 

Визначаємо вузлове навантаження від маси покриття  

Рп вуз =; ∑ g п x B. 

Визначаємо вузлове навантаження від маси снігу 

Рсн вуз = рсн х В;   В= L x d (м2). 
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ПІДБІР ПЕРЕТИНІВ ЕЛЕМЕНТІВ ФЕРМИ,  
ВИКОНАНОЇ З РІВНОБОКИХ КУТКІВ 

Перетин поясів кроквяних ферм підбираються для дії максимальних зу-
силь, що виникають у панелях, що примикають до конькової стійки. 

Максимальні  зусилля  визначаються після розрахунку ферми, з наванта-
женнями, які є небезпечнішими: 

Для кроквяних ферм розглядаються два типи навантаження: 
– маса  конструкцій покриття та снігове навантаження вздовж всієї ферми; 
– маса конструкцій покриття та снігове навантаження на половині довжини ферми. 
З двох розрахунків на названі типи навантажень беремо найгірше їх спо-

лучення для кожного з елементів ферми (коли зусилля в елементі має найбіль-
ше значення, або коли зусилля в елементі ферми змінює знак на протилежний). 

Підбір перетину нижнього поясу ферми 

За таблицею, наведеній в  [13], знаходимо, що lx=600см , ly=600см. 
Перетин нижнього пояса проектуємо зі спарених кутків 

cy

ÒÐ
n R

NA
γ⋅

=
2

 см2. 

За сортаментом  металопрокату підбираємо такий куток, у якого факти-
чна площа перетину  більша або дорівнює   Аn

тр та з сортаменту виписуємо фа-
ктичні значення площі та радіусів  інерції (А (см2), ix (см), ) iу (см)). 

Виконуємо перевірки граничних станів: 

cyR
A

N γσ ⋅≤=
2

;               400==≤ пру λλ . 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   № 2 
 

Підбір перетину верхнього поясу  ферми та стиснутих опорних розкосів. 
Перетин верхнього поясу проектуємо зі спарених   рівнобічних кутків 

N  (кН);   ;95,0=cγ    120=прλ ; 

 Приймаємо 1081209,0 =⋅=λ ,  491,0=ϕ ; 

cyR
A

N γ
ϕ

σ ⋅≤=
2

.                          
cy

ÒÐ

R
NA

γϕ ⋅⋅
=

2
 см2. 

Приймаємо з сортаменту куток, площа якого приблизно дорівнює Атр та з 
сортаменту виписуємо фактичні значення площі та радіусів  інерції (А (см2), ix 
(см), ) iу (см)). Далі виконуємо перевірку по граничних станах з урахуванням 
фактичних значень площі перетину та радіусів інерції. 
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Підбір перетину стиснутого опорного розкосу. 
Перетин стиснутого опорного розкосу проектуємо зі спарених нерівобіч-

них кутків, з’єднаних більшими полками. 

N =  кН;  ;95,0=γc   120=λпр ;  yx ll =  = lгеом  (див.[13]). 

 Приймаємо 1081209,0 =⋅=λ , 491,0=ϕ ; 

ϕγ
ϕ

σ cyR
A

N
⋅≤=

2
.                      

cy

ÒÐ

R
NA

γϕ ⋅⋅
=

2
 см2. 

 Приймаємо з сортаменту куток, площа якого приблизно дорівнює 
Атр та з сортаменту виписуємо фактичні значення площі та радіусів  інерції (А 
(см2), ix (см), ) iу (см)). Далі виконуємо перевірку по граничних станах з ураху-
ванням фактичних значень площі перетину та радіусів інерції. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ   № 3 
Підбор перетину розтягнутого розкосу. 

Перетин  розтягнутих розкосів проектуємо зі спарених рівнобоких кутків. 

N (кН);  ;95,0=γc   120=λпр  згідно [1,13]. 

cyR
A

N γσ ⋅≤=
2

.             
cy

ÒÐ

R
NA
γ⋅

=
2

 (см2). 

З сортаменту  металопрокату підбираємо такий куток, у якого фактична 
площа перетину  більша або дорівнює   Аn

тр  та з сортаменту виписуємо фактич-
ні значення площі та радіусів  інерції (А (см2), ix (см), ) iу (см)). 

Виконуємо перевірки граничних станів: 

                                cyR
A

N γσ ⋅≤=
2

;                 400==≤ пру λλ . 

При використанні у перетинах елементів ферми труб (замість кутків), фо-
рмули розрахунку мають наступний вигляд:  

N (кН);  ;95,0=γc    120=λпр  згідно з [1,13]. 

cyR
A
N γσ ⋅≤= .             

cy

ÒÐ

R
NA
γ⋅

=  (см2). 

Перевірка по граничних станах: 

cyR
A
N γσ ⋅≤= ;               400==≤ пру λλ . 
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МОДУЛЬ 2 
ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Розрахунок зварених швів кріплення елементів ферми до фасонок та 

конструювання вузлів ферми.  

Розрахунок зварених швів кріплення розкосів ферми: 

1
2

)( 0 +
⋅⋅⋅⋅

−⋅
=

cff
îá
p

îá

kb
zbN

l
γγβ ω

ω см;             см
kb

zN
l

cff
g
p

п 1
2

0 +
⋅⋅⋅⋅

⋅
=

γγβ ω
ω

. 

Для кутків, катет яких дорівнює 8мм  

72,0=îá
fk  см;  48,08,06,0 =⋅=пfk см–див.[13]. 

Розрахунок зварених швів кріплення елементів верхнього поясу ферми.  

Зусилля, передане на зварені шви кріплення верхнього поясу до фасонки: 

( ) 22 PNNN ëåâïð +−= .                    1−= ф
n llω см.                   2−= ф

об llω см. 

Далі визначаються розміри катетів зварених швів kобf та kпf. 

З урахуванням значень довжин та катетів зварених швів розробляються 

креслення опорного та рядового вузлів. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 
Компоновка рами одноповерхової промислової будівлі з кранами 

 
Компоновочна схема одноповерхової промислової будівлі з кранами 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 
Розрахункова схема одноповерхової промислової будівлі з кранами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклад укладання розрахункової схеми рами. 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Визначення навантажень на елементи рами каркасу одноповерхової буді-

влі з кранами. 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Визначення  зусиль в елементах рами (табличний метод визначення зу-

силь, принципи розрахунку рам з застосуванням  розрахункового комплексу 

SCAD та за допомогою інших програм). 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗА КУРСОМ  

«ПРОЕКТУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ» 

 Самостійна робота студентів за курсом «Проектування металевих конс-

трукцій» передбачає більш поглиблене вивчення лекційного курсу за ре-

комендованими основними і додатковими джерелами згідно з робочим навча-

льним планом. У склад самостійної роботи студентів входе виконання курсово-

го проекту. 
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Модуль 1. Проектування конструкцій покриттів виробничих будівель (3/108) 
Модуль 2. Проектування конструкцій одноповерхових виробничих  

будівель та інженерних споруд (4/144) 
Рекомендована тематика 

Знайомство з  конструкціями та матеріалами.  Знайомство з нормативно-

методичною літературою, сертифікатами на використані металеві конструкції, 

які поставляються на об’єкт, паспортами металевих виробів. Встановлення міц-

ністних та деформативних характеристик металу.  Розрахунки несучої здатності 

металевих елементів. Розрахунки та самостійні приклади конструювання стис-

нутих та розтягнутих металевих елементів.  

Розробка альтернативних варіантів конструювання та проектування, об-

ґрунтування їх переваг або недоліків. Аналіз ефективного використання, при-

йнятих конструктивних рішень. 

Питання для самоконтролю 
1. Переваги й недоліки металевих конструкцій. 
2. Галузь застосування МК. 
3. Матеріали, які застосовуються в МК. 
4. Навантаження та впливи на будівельні конструкції. 
5. Основи розрахунку МК по граничних станах. 
6. Розрахунок стиснутих елементів   МК. 
7. Розрахунок розтягнутих елементів МК. 
8. Конструкція одноповерхової промбудівлі зі стальним каркасом. 
9. Конструкція покриття промбудівлі (прогонне й безпрогоне рішення ). 
10.Конструкція кроквяних ферм, виконаних зі спарених кутків.  Визначення 

навантажень, діючих на вузли кроквяних ферми. 
12. Розрахунок стиснутих елементів кроквяних  ферм. 
13. Розрахунок розтягнутих елементів кроквяних стропильних ферм. 
14. Листові конструкції МК (призначення, конструктивні схеми). 
15. Розрахунок та конструювання вузлів кроквяних ферм (визначення  роз-

мірів зварних швів). 
16. Конструкція й призначення балкових клітин. 
17. Види з’єднань МК, їх переваги й недоліки. 
18. Конструкція й розрахунок зварених з’єднань   МК. 
19. Конструктивні особливості болтових та заклепочних з’єднань (розраху-

нок з’єднань). 
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