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1 Вступ 

Дані методичні вказівки розроблені для студентів для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія освітньо-професійної 

програми «Автомобільні дороги та аеродроми» другого (магістерського) рівня 

вищої освіти очної і заочної форми навчання, які виконують в процесі вивчення 

дисципліни «Будівництво автомобільних доріг в особливих умовах» 

розрахунково-графічну роботу (далі по тексту РГР) - "Визначення 

розрахункового сейсмічного навантаження на прогонову будову штучної 

транспортної споруди". 

У методичних вказівках розглянуті основні положення і методика 

визначення розрахункового сейсмічного навантаження на мостові транспортні 

споруди. Робота над РГР є учбовим процесом, який базується на знаннях, 

отриманих студентами при вивченні дисциплін: "Теоретичної механіки", 

"Вищої математики", "Опору матеріалів", "Будівельної механіки", "Основ і 

фундаментів", "Штучних транспортних споруд на автодорогах" на першому 

(бакалаврському) рівні вищої освти. 

Мета виконання даної розрахунково - графічної роботи полягає в 

ознайомленні студентів з основами розрахунку дорожніх штучних споруд 

на сейсмічні впливи, із стандартною методикою визначення сейсмічних 

навантажень, з основними принципами забезпечення сейсмостійкості. 

Проектування сучасних штучних транспортних споруд, що експлуатуються в 

сейсмонебезпечних районах, має цілий ряд специфічних особливостей. Тому 

розрахунково-графічна робота має цілком певне велике значення в плані 

теоретичної підготовки студентів, для більш осмисленого і глибокого вивчення 

перевірених практикою і часом методик розрахунку споруд на сейсміку. В 

кінцевому рахунку, отримані знання в цій області дозволять в подальшому 

адаптуватися їм в середовищі, де такі розрахунки виконуються за допомогою 

вітчизняних програмних комплексів "Мономах", "Lira", "SCAD" і зарубіжних - 

"ADINA" "ANSYS", "COSMOS", "NASTRAN" та ін. 
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2 Завдання та етапи розробки РГР 

Вихідні дані для виконання розрахунково - графічної роботи наводяться в 

завданні, в якому указані: пункт будівництва, інженерно - геологічні умови 

майданчика, тип штучної транспортної споруди, відомості про його 

конструкцію, геометричні параметри і матеріал конструктивних елементів, 

спосіб збирання та ін. (див. Додаток. 1). 

Крім того, в завданні сформульовані і приведені основні вимоги до 

виконання РГР. Розробка РГР робиться в три стадії, трудомісткість кожної з 

них у відсотках складає: 

- I підготовча стадія призначена для вивчення завдання, методичних 

вказівок, прикладів виконання РГР, Державних будівельних норм  і стандартів, 

каталогів типових конструкцій, довідкової і технічної літератури для 

формування уявлення про конструктивну систему споруди, необхідних для 

складання розрахункових схем для статики і динаміки, визначення діючих 

навантажень. Трудомісткість цієї роботи близько 20-25 %; 

- II стадія є основною не лише по трудомісткості, але і по 

відповідальності. Впродовж цієї стадії виконуються розрахункові операції з 

визначення геометричних і вагових характеристик основних конструктивних 

елементів транспортної споруди, постійного і тимчасового навантажень, 

динамічних характеристик і завершується вона визначенням розрахункового 

сейсмічного навантаження. Трудомісткість цієї стадії складає 50 - 55% від 

загальної трудомісткості. 

- III завершальна стадія використовується для прийняття рішень по 

забезпеченню сейсмостійкості транспортної споруди. Прийнявши за основу 

один із способів, застосовують його в конструктивному рішенні свого варіанту. 

Робота по 3-ій стадії завершується виконанням графічного розділу РГР. 

Трудомісткість 3-ої стадії складає - 20-25 %. 
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3 Склад розрахунково - графічної роботи 

Розрахунково - графічна робота складається з розрахунково - 

пояснювальної записки, в якій наводяться схеми, розрахунки з необхідними 

поясненнями і графічної частини. 

Об'єм записки складає 10 - 12 стор, комп'ютерного тексту на листах 

формату А4, графічна частина виконується на 1 листі формату А3 або на листах 

формату А4, що розміщуються в розрахунково - пояснювальній записці. 

Розрахункова схема транспортної споруди для динаміки, а так само схеми 

приведення перерізу балки прогонової будови до розрахункового поперечного 

перерізу, наводяться в пояснювальній записці за текстом. У графічній частині 

розробляються наступні креслення: 

1. Загальний вигляд транспортної споруди з вказівкою назви, М1: 500; 

2.Розрахункова схема (для статики); 

3. Схема плану М1 : 500; 

4. Розріз 1-1 (поперечний розріз прогонової будови) М1: 100 (1: 50, 

залежно від її габариту); 

5. Деталі і вузли (опорної частини прогонової будови, вузли спирання 

балок прогонової будови на ригель і спосіб кріплення і т.д.); 

6. Елементи сейсмічного захисту з коротким описом. 

До розробки РГР приступають після отримання оформленого бланка 

завдання з підписом викладача. Додержуючись рекомендацій викладених в 

Частині І розробки РГР необхідно встановити статичну визначеність, ступіні 

свободи конструктивної системи, ознайомитися з кресленнями типових 

конструкцій і так далі. Довідкові відомості з цих питань приведені в ІІ Частини 

Методичних вказівок у вигляді Додатків. 
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4. Загальні положення 

Штучні транспортні споруди на автомобільних дорогах, розташованих в 

районах з особливими природними умовами, грають важливу роль в 

забезпеченні рівня безпеки і експлуатаційної надійності транспортних 

комунікацій. 

 

По функціональному призначенню і використанню їх можна розділити на 

два види - транспортні, по яких безпосередньо переміщується транспорт і 

захисні, які виконують захист автомобільних доріг на небезпечних ділянках. До 

транспортних споруд відносяться мостові (мости, шляхопроводи, естакади, 

віадуки, акведуки, селедуки), а так само надземні і підземні переходи, тунелі, 

транспортні труби під земляними насипами і інші. 

 

З усіх перелічених вище штучних транспортних споруд на автомобільних 

дорогах "найуразливішими" від впливу природно - кліматичних факторів і 

природних явищ являються споруди мостового типу. Особливо небезпечні для 

них - умови експлуатації в сейсмічних районах з бальністью за шкалою MSK - 

64* - 7, 8, 9 балів (карти ОСР України).                                                           

________________________________________________________________________________ 

* З введенням ДСТУ-Б-В.1.1-28: 2010 розрахункову сейсмічність слід приймати за 

шкалою сейсмічної інтенсивності цього документу. 

 

4.1 Сейсмічні навантаження і сейсмічне районування 

Розрахункова сейсмічність мостових транспортних споруд приймається 

залежно від району будівництва, інженерно - геологічних умов майданчика, 

категорії автомобільної дороги, конструктивного рішення, розмірів і їх класу. 

При силі землетрусів до 7 балів, як показує досвід, серйозні ушкодження 

практично відсутні. Тому в проектуванні впливи від сейсміки і способи захисту 

від них враховують і застосовують в діапазоні від 7 балів і вище. 
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Розрахункову силу землетрусу для майданчиків, розташованих на рівній 

місцевості, з ґрунтами основи з  середніми властивостями по сейсмічності, поза 

зонами можливих землетрусів (ВМЗ), визначають по картах (А, В або С) 

загального сейсмічного районування (ОСР) території України або в Додатках за 

списком населених пунктів А в ДБН В.1.1-12: 2014 [1]. При проектуванні 

мостів, окрім позакласних, на дорогах І і ІІ категорії слід застосовувати карту 

ОСР 2004 - В, виходячи з вірогідності перевищення сейсмічної інтенсивності у 

балах шкали MSK * впродовж 50 років не більше ніж на 5 %. 

 

При проектуванні споруд мостового типу на дорогах ІІІ, ІІІп, IV IVп 

категорії необхідно виходити з вірогідності перевищення сили розрахункового 

землетрусу на 10 %% і визначати сейсмічну дію на основі карти ОСР - 2004 - А. 

Уточнення сейсмічності майданчика будівництва, бальність яка визначається 

по картах ОСР, коригується за допомогою мікросейсмічного дослідження 

(микросейсморайонування) і даних геолого - розвідувальних робот до глибини 

не менше 10м. від спланованої поверхні.  

Розрахункову сейсмічність майданчика будівництва, залежно від 

категорії ґрунтів, слід приймати по Таблиці.1.1, Додаток 4, Частина ІІ 

методичних вказівок і уточнити за шкалою ДСТУ-Б-В.1.1-28: 2010. 

Розрахункова сейсмічність для шляхопроводів і інших споруд на 

автодорогах ІІІ, ІІІ п, і IV п категорій, на швидкісних міських дорогах і 

магістралях приймається на один бал нижче сейсмічності будмайданчика, а для 

мостових споруд завдовжки менше 500 м, приймається рівній сейсмічності 

майданчика, але не більше 9 балів. 

 

4.2 Основи розрахунку дорожніх штучних споруд 

на сейсмічні впливи 

Вимушені коливання в конструктивних системах мостових споруд 

виникають у вигляді сейсмічних (інерційних) сил від мас прогонових будов, 
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опор, автомобілів і інших видів транспорту, внаслідок переміщення ґрунту в 

основі опор і фундаментів  під час землетрусів. Сейсмічні коливання споруд у 

просторі мають складні траєкторії, тому виникаючі сейсмічні сили так само 

можуть мати будь-який напрям і бути змінними за величиною і прискоренням. 

 

Розрахунковий апарат теорії сейсмічних коливань, стосовно дорожніх 

споруд має цілий ряд специфічних особливостей, обумовлених 

конструктивними рішеннями, умовами їх роботи, необхідністю обліку значної 

протяжності в плані, впливу тимчасового навантаження, характеру коливання 

основи і усієї споруди в цілому, робить ці розрахункові умови досить 

складними. При землетрусах опори і прогонової будови мостових споруд 

динамічно взаємодіють один з одним, і реагують на рух основи як єдина 

коливальна система. Тому основна теорія сейсмічних коливань враховує ці 

особливості.  

При створенні розрахункових моделей цих споруд їх елементи замінюють 

невагомими стержнями, із закріпленими на них масами. На практиці 

застосовують дискретні схеми, з кінцевим числом зосереджених мас. Досить 

широко так само використовуються і континуальні системи - з розподіленими 

параметрами. 

 

Рис.4.1. Модель дискретної    Рис.4.2. Модель континуальной 

розрахункової схеми      розрахункової схеми 
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В цілях спрощення розрахункового завдання стандартна методика, яка 

базується на лінійній теорії, допускає незалежний розгляд трьох компонент 

коливання.  

З урахуванням вимог Державних будівельних норм ДБН В.1.1-12: 2014 і 

ДБН В.2.3-14: 2006 02.01. 07г., розрахунки транспортних споруд виконують по 

спектральному і прямому динамічному методам. Розрахунки по спектральному 

методу рекомендується виконувати для усіх будівель і споруд. У разі 

неспівпадання результатів по спектральному методу і прямому динамічному 

методу приймається найбільш невигідне рішення, але при цьому розрахункові 

сейсмічні навантаження приймають не нижче навантажень, визначених по 

спектральному методу. 

 

Основа методу спектральних кривих полягає в тому, що за допомогою 

спектральної кривої, періодів і форм власних коливань споруди, які 

визначаються за його динамічною схемою, обчислюють сейсмічні сили як 

три компоненти сейсмічних коливань. Ці сили, розглядаються як статичні 

навантаження і по них обчислюють сейсмічні зусилля із окремих власних 

форм. 

Для визначення сейсмічних сил на практиці застосовуються розрахункові 

схеми як дискретного типу, так і з розподіленими параметрами. Це дає 

можливість при розрахунку за схемою з розподіленими параметрами періоди і 

форми вільних коливань балочних систем приймати по довідниках [4,5] та ін. 

джерелам, що і було використано в РГР. 

 

4.3 Методика визначення сейсмічних навантажень 

4.3.1. Встановлення динамічної розрахункової схеми споруди. 

Розробка розрахункової моделі штучної транспортної споруди є однією з 

найбільш відповідальних операцій розрахунку, яка забезпечує необхідну міру 

достовірності і точності результатів. Динамічна розрахункова схема повинна по 
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можливості повніше відповідати властивостям споруди, формам її деформацій 

під дією горизонтальних сил і характеру сейсмічних коливань. Зокрема, 

динамічні розрахункові схеми мостів повинні враховувати спільні 

горизонтальні коливання опор і прогонових будов. Їх складають для споруди в 

цілому, або з окремих її частин, здатних здійснювати самостійні коливання в 

процесі сейсмічної дії. 

Для отримання розрахункових схем дискретного типу фактичне 

розподілене вертикальне навантаження споруди групують по окремих ділянках 

і представляють у вигляді зосереджених вантажів, прикладених в центрах 

тяжіння відповідних ділянок, Такий прийом носить наближений характер. У 

прикладній динаміці споруд для заміни розподілених мас зосередженими 

зазвичай використовують метод приведення, ґрунтований на рівності 

кінетичних енергій початкової і перетвореної систем. Проте для складних 

систем його застосувати складно і на практиці зосереджені вантажі визначають 

як рівнодійні навантажень відповідних ділянок. Бажано, щоб ці вантажі 

розташовувалися в місцях найбільших фактичних навантажень і в точках, 

зміщення яких в найбільшій мірі характеризують картину коливань. Велике 

значення має також кількість зосереджених вантажів : складність і 

трудомісткість розрахунків різко зростають зі збільшенням їх числа (числа 

ступінів свободи системи). 

 

Рис.4.3. Динамічна розрахункова схема моста при поперечній 

 сейсмічній дії 
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Мал. 4.4. Спрощена динамічна розрахункова схема моста складної 

структури 

 

 

4.3.2 Визначення геометричних характеристик перерізу балки і 

прогонової будови 

Для продовження подальших розрахунків визначимо положення центру 

тяжіння (Ц.Т) приведеного поперечного перерізу залізобетонної балки. Для 

цього визначимо статичний момент відносно підошви стінки балки, потім 

момент інерції балки і прогонової будови, а далі його жорсткост ну 

характеристику. 

 

Рис.4.5. Схема приведеного перерізу балки прогонової будови 
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1. Площа ділянок перерізу балки : 

111 BhA   

222 BhA   

11 ÀÀA
îáù

  

2. Статичний момент відносно підошви стінки балки - В2 (до осі y) : 

)()(S 2
0

21
0

1 ZAZA  в см
3
; 

3. Відстань від Ц.Т. усього перерізу балки до підошви стінки - В2 (до осі 

y
0
) : 

îáùA

S
C 2 ; визначимо відстань від верху полиці до Ц.Т. (вісь y - y): 

21C CH  ; 

4. Знаходимо момент інерції перерізу з.б. балки прогонової будови по формулі:  

 )()( 2
2

221
2

11 ZAIZAII yyyá

)
12

()
12

(
2

22

2
3

2
1

2

1

1
3

1 ZA
hB

ZA
hB







 в см
4  

(м
4
); 

5. Момент інерції прогонової будови відносно нейтральної осі y - y, що 

проходить через Ц.Т.: 

nII óáñóïð . ; где n – кількість балок. 

6. Визначимо жорсткість прогонової будови при вигині для перерізу в 

середині прогону:  

)10()1045,3(B .

34

. ñïðñïð IIE   . 
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4.3.3 Визначення нормативного і розрахункового навантаження від 

власної ваги 

Відповідно до вказівок норм проектування вантажі Qк  обчислюють по 

нормативних власних вагах відповідних частин споруди.  

Для цього необхідно виконати наступне: 

- використовуючи приведений поперечний переріз балки до 

розрахункової форми (спрощеної), складеної з прямокутних фрагментів без 

скосів і закруглень, знаючи довжину балки визначаємо її об'єм, а потім і власну 

вагу шляхом множення об'єму на щільність залізобетону (2500 кг/м3). 

 - викреслити поперечний переріз прогонової будови з шарами 

дорожнього одягу; 

- виконати збір навантажень на 1 м/п прогонової будови, визначивши 

нормативне і розрахункове навантаження, а так само масу прогонової будови, 

необхідні надалі для інших видів розрахунків. 

 

Збір навантажень на 1 п/м прогонової будови 

Вид навантаження  

(постійна від власної ваги) 

Норм. 

нав. кН/м 

Коэф. над-

ті по нав.  

Розрах. 

нав. кН/м 

    

 

 

Рис.4.6. Існуючий і приведений (розрахунковий) переріз балки 
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4.3.4 Визначення динамічних характеристик прогонової будови. 

Визначення частоти власних коливань, періодів і форм складає найбільш 

складну і трудомістку частину розрахунку. Існує багато методів визначення 

динамічних характеристик споруди, як точних, так і наближених. Їх 

застосовують на практиці залежно від складності вирішуваної задачі. Частіше 

за інших застосовують для балок постійного перерізу, навантажених 

рівномірним розподіленим навантаженням диференціальне рівняння виду : 

0
),(),(

2

2

4

4


dt

txyd
m

dx

tõyd
ÅI ; яке вирішується за допомогою функцій 

Крилова [4] чи за методикою В. Прагера і Б. Гогенемзера [5] та ін. Для 

балочних систем з дискретним розподілом мас з n ступінями свободи динамічні 

характеристики і горизонтальні переміщення мас точок визначають методами 

будівельної механіки (методом сил або переміщень), за допомогою вікових 

рівнянь із застосуванням матриць. Рішення аналогічних задач можна здійснити 

за допомогою диференціальних рівнянь Лагранжа [10], матрицями коефіцієнта 

інерції, жорсткості і впливу, або методом Релея (наближені методи). 

Для визначення динамічних характеристик (частоти власних коливань, 

прискорення, періоду коливань, коэф. динамічності системи, декремента 

коливань) розрахунок виконуємо за  класичною методикою, шляхом 

безпосереднього складання рівняння частот. Диференціальне рівняння власних 

коливань балки приведене вище  

Використовуючи граничні умови, умови симетрії і сполучення, після 

перетворень отримаємо систему лінійних однорідних рівнянь, відносно 

довільних постійних А, Б, С, Д. Подальше рішення цієї системи за допомогою 

визначника призводить до трансцендентного рівняння частот. Знайшовши 

корені цього рівняння, визначаємо частоту власних коливань і їх гармоніки. 

Корені трансцендентних рівнянь - α; для кожної динамічної схеми приймаємо з 

таблиць "Довідника з розрахунку власних коливань пружних систем" Ананьева 
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И.В. [5], чи по "Довіднику проектувальника. Динамічний розрахунок будівель і 

споруд". Під ред. Б.Г. Коренева, И.М. Рабиновича [4]. 

Потім послідовно визначаємо частоту власних коливань прогонової будови 

по формулі:  

ñ.â
n

á

2

2

0
q

JágE

l


  (Гц); 

період коливання визначаємо  
0

2




T (сек). 

 

Мостові споруди, у яких період першого (основного) тону менше 0,4 с., 

допускається розраховувати з урахуванням тільки першої форми коливання. 

Спектральний коефіцієнт динамічності, відповідний і-тій формі 

коливання приймаємо згідно п.2.3.2 ДБН В.1.1-12: 20!4 по графіку, з 

урахуванням сейсмічних властивостей ґрунту за завданням. Далі виконуємо 

перевірку по таблиці 2.7 - значення β для заданої категорії ґрунту.     

 

4.3.5 Визначення сейсмічних сил нормальних складових коливань. 

Стосовно розрахунку мостових споруд розрахункове значення 

горизонтального сейсмічного навантаження Ski,, прикладеного до точки k і 

відповідне i-тій формі власних коливань будівлі або споруди, слід визначати по 

формулі: 

kiSkkk 0321kiS  ,   (2.1) 

де k1 - коефіцієнт, що враховує непружні деформації і локальні 

ушкодження елементів будівлі, приймається по Таблиці 2.3 (Додаток 5, стор. 17 

Частина ІІ); 

k2 - коефіцієнт відповідальності споруд - приймається по Таблиці 2.4 

(Додаток 6, стор 18 Частина ІІ); 
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k3 - коефіцієнт, що враховує поверховість будівлі понад 5 поверхів, 

визначуваний по формулі: 

)5(06,013  nk ,   (2.2) 

де n - кількість поверхів у будівлі. Максимального значення k3 

приймається не більше 2,0 (у тому числі для рамних, рамно-зв'язкових і 

зв'язкових систем), а для стінних і каркасно-стінних конструктивних систем - 

не більше 1,8. 

S0ki – горизонтальне сейсмічне навантаження по i-тій формі власних 

коливань споруди, яка визначається в припущенні пружної деформації 

конструкцій по формулі: 

kiiгрkki kaQS   

00 ,  (2.3) 

де Qk -  навантаження, що відповідає масі, прийнятій як зосереджена в 

точці k і визначувана з урахуванням вимог п.2.1.1. ("Будівництво в сейсмічних 

районах України" ДБН В.1.1-12: 2014); 

а0 - відносне прискорення ґрунту, яке приймається рівним 0,05; 0,1; 0,2 і 

0,4; відповідно, для районів сейсмічністю 6, 7, 8 і 9 балів; при використанні 

карт "А" і "В", залежно від  розрахункових значень а0 згідно з Таблицею 2.5 

(Додаток 7, стор. 18 Частина ІІ); 

kгр - коефіцієнт, що враховує нелінійну деформацію ґрунтів, вводиться, 

якщо визначення сейсмічності майданчика виконане на основі матеріалів 

інженерно-геологічних досліджень згідно з Таблицею 1.1 (Додаток 4, стор. 15 

Частина ІІ), і приймається по Таблиці 2.6 (Додаток 8, стор. 20 Частина ІІ); 

i - спектральний коефіцієнт динамічності, відповідний i-тій формі 

власних коливань будівлі або споруди, приймається згідно 2.3.2 (Додаток 9, 

Малюнок 2.2, стор. 20 Частина ІІ); 
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ki - коефіцієнт, залежний від форми власних коливань будівлі або 

споруди і від місця розташування навантаження (малюнок 2.1); визначається по 

формулі: 










n

j

jij

n

j

jijki

ki

zUQ

zUQzU

1

2

1

)(

)()(

 ;     (2.4) 

де )( ki zU  та )( ji zU  - переміщення будівлі або споруди при власних 

коливаннях по i -тій формі; n - число зосереджених навантажень. 

Умовами РГР рекомендується визначення тільки вертикальних сейсмічних 

сил, визначення горизонтальних сейсмічних сил уздовж осі моста і 

перпендикулярно до нього не передбачається, внаслідок обмеженого об'єму 

РГР. Для визначення вертикальних сейсмічних сил в РГР застосовують 

континуальную розрахункову схему - схему з розподіленими параметрами. Це 

дає можливість спростити розрахунки при визначенні періодів і форм вільних 

коливань і використати прийоми, викладені в довідниках, - [4, 5, 6]. 

Стосовно до РГР, максимальне значення сейсмічного навантаження на 

прогонову будову, що відповідає і- му тону вільних коливань для будь - якої 

точки k прогонової будови або опори, в якій зосереджено навантаження  Q k 

[власна вага з коеф. надійності по навантаженню - γf , без вертикального 

тимчасового навантаження], визначаємо за допомогою аналізу кінематичної 

схеми прогонової будови, з урахуванням умов спирання її на опори і форми 

деформації балочної системи при її вільних коливаннях. 








n

j

xij

n

j

xiixi

ik

j

jk

xQ

xQx

1

)(
2

)()(


; 

Якщо за статичною схемою прогонові будови - розрізні, динамічну 

розрахункову схему можна представити у вигляді декількох незалежних 
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коливальних балочних систем, на які діє постійне навантаження від власної 

ваги балок прогонової будови і дорожнього покриття, а також тимчасове 

рухоме смугове навантаження від транспортних засобів. В цьому випадку 

формою деформації прогонових будов, що спираються на дві опори при 

вільних вертикальних коливаннях, є плавна симетрична крива, яку можна 

описати як синусоїду. 

Рис.4.7. Динамічна розрахункова схема (Розрахункова модель) 

 

Тоді зміщення Xi(xR)  і Xi(xJ) в точці R в усіх точках J, де маса прогонової 

будови прийнята зосередженою, можна визначити по формулі: 

l

x
fX i

Xj


sin)(  ; 

де f - прогин в середині прогонової будови від постійного і тимчасового 

навантажень (у нашому випадку облік тимчасового навантаження не 

передбачений). 

Для балки на двох опорах прогин в середині прогонової будови від 

постійного навантаження визначаемо по формулі: 

EJ

lq
f

n 4

384

5
 ; 

f - граничний прогин, l
400

1
; 

q
n 
- нормативне навантаження, кН/м; 

l - розрахунковий прогин балки в см, 

E - модуль пружності, )/345000(105,34 23 ñìêãÌÏàEá  ; 
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J - момент інерції см
4
, м

4
; 

 

Для нерозрізних прогонових будов граничний прогин визначається 

згідно прикладу на стор. 27, і по відповідних таблицях для проектування 

мостів, Додаток 12, Частина ІІ методичних вказівок. 

Слід зазначити, що в реальному проектуванні вертикальна складова 

сейсмічного навантаження, відповідно до рекомендації    п. 4.4.15 ДБН В.1.1-

12: 20!4, враховується при розрахунку конструкцій мостів на стійкість і при 

розрахунку прогонових будов завдовжки більше 18 м. При цьому в сполучення 

з одним із горизонтальних навантажень її вводять помноженою на коефіцієнт 

0,5. 

Горизонтальні компоненти сейсмічного навантаження в напрямі уздовж 

прогону і в перпендикулярному напрямі, після визначення геометричних 

характеристик прогонової будови в цих напрямах, розраховується за 

методикою аналогічною, як і при визначенні вертикальної компоненти. 

 

5. Рекомендації чинних норм по забезпеченню сейсмостійкості 

мостових споруд в сейсмічних районах. 

5.1. Конструкція мостів і облаштувань сейсмозахисту 

 

Як показує досвід будівництва і експлуатації штучних транспортних 

споруд в сейсмічних районах найбільше поширення отримали мости з 

балочними розрізними і нерозрізними прогоновими будовами, мости рамної 

системи, а так само арочні з шарнірним опиранням прогонових будов на опору. 

Останнім часом досить багато будується позакласних великопрогонових 

висячих і вантових мостів в Японії, Китаї, країнах Межиріччя, Індії, США та ін. 

Арочні і рамні безшарнірні мости застосовуються тільки при наявності 

скельної основи.  
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Результати розрахунків і обстежень свідчать, що ніяких заходів по 

забезпеченню сейсмостійкості при сейсмічності до 7 балів не потрібно. При 

розрахунковій сейсмічності 8-9 балів надійність мостових споруд може бути 

забезпечена тільки за допомогою спеціальних заходів. 

Найбільш ефективний спосіб зниження сейсмічних навантажень на 

споруду - зменшення її маси в мостобудуванні застосовується зі значними 

обмеженнями, викликаними головним чином, жорстким нормуванням 

граничних деформацій елементів, які у багатьох випадках визначають їх 

розміри, а отже, і масу. Але, не порушуючи цих норм, можна понизити масу 

елементів споруди, якщо при проектуванні мостів в сейсмічних районах 

враховувати наступні рекомендації: 

1. Для автодорожніх мостів з прогонами більше 33 м, замість 

залізобетонних і сталезалізнобетоних прогонових будов доцільно застосувати 

металеві з ортотропною плитою проїжджої частини. Таке рішення дозволить 

понизити масу прогонових будов і, відповідно, сейсмічний вплив від них в 1,5 - 

1,8 разу. За рахунок застосування нерозрізних прогонових будов замість 

розрізних можна додатково понизити сейсмічні зусилля в опорах моста на 15-

20%. 

2. У практиці проектування нерідко розміри масивних опор визначають, 

виходячи з розрахунку їх як бетонних, навіть при обліку сейсмічних 

навантажень. Використання бетонних опор в сейсмічних районах при 

розрахунковій сейсмічності 8 і 9 балів призводить до невиправданого 

збільшення сейсмічних зусиль в них. Надійність споруди при цьому не зростає. 

Тому, замість масивних бетонних опор слід застосовувати більш легші 

залізобетонні конструкції: пальні, стійкові (рамні) або комбіновані з масивною 

частиною в зоні змінного рівня води і льодоходу і порожнистою або рамною 

верхньою частиною. 

3. Третім способом підвищення сейсмостійкості мостів слід вважати 

проектування моста як єдиної системи. Для балочних мостів такою системою є 
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одноповерхова рама, що складається з опор (стойок) і прогонових будов 

(елементів або ділянок ригеля рами). Зв'язки між елементами - жорсткі, 

шарнірні або пружно-податливі - слід приймати, виходячи з реальних 

конструктивних рішень. 

У практиці сейсмостійкого  будівництва для підвищення надійності 

споруди при землетрусі застосовують так само спеціальні способи, що 

дозволяють зменшити сейсмічні сили. Додаткові пристрої, що підвищують 

безпеку експлуатації мостів, необхідно застосовувати при прогонах більше 18 

м., а так само в комбінації з іншими способами. Найчастіше застосовують 

сейсмогасіння і сейсмоізоляцію. Нижче приведені деякі з перелічених вище 

пристроїв і способів. 

Спосіб передання подовжніх сейсмічних сил за допомогою шарнірних 

зв'язків що не порушують розрізності.  

 

Мал. 5.1. Конструктивні рішення гнучких зв'язків на опорі. 

1-єднальні стержні;2- опорні частини, що коливаються; 3-прокладки. 
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Конструкції стопорів проти скидання прогонових будов в подовжньому і 

поперечному напрямі. 

  

Мал. 5.2. Конструкція стопорів :  

1-додаткові упорні балки, 2-стопор. 

 

Мал. 5.3. Закріплення на опорах прогонових будов міського моста : 

1-армовані тумби. 

Рис.5.4. Гумова нерухома опорна частина для сейсмічних районів: 
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1-сталевий лист; 2-залізобетонна подушка; 3-гумове прокладення. 

 

Мал. 5.5. Гумова опорна частина    Мал. 5.6. Опорна частина з гнучких 

прогонової будови у вигляді   сталевих стойок (конструкція  

 гнучкого столика    що вимикається) 

 

 

Мал. 5.7. Схема сейсмозахісту моста : 

1 - пружна опорна частина. 

 

Мал. 5.8. Система розподілу горизонтального навантаження для 

закріплення прогонової будови : 

 1 - гнучкий столик; 2 - пружинний амортизатор 
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Мал. 5.9. Типове рішення деформаційного шва на опорі. 

1-монтажна рама; 2-оторочування; 3-ребро жорсткості; 4-фиксатор;  

5-анкер; 6-компенсатор; 7-полоса, що заклинює компенсатор;  

8-зварний шов.  
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- Коефіцієнта динамічності -  

4. Визначення  розрахункового сейсмічного навантаження 

- Визначення прогину в середині прогону від постійного навантаження;   

- Знаходження коефіцієнта форми деформації прогонової будови 

- Визначення розрахункового значення вертикальної компоненти 
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5. Рішення по забезпеченню сейсмостійкості транспортної споруди. 

6. Графічний розділ  

 

- Викреслювання в М1:100 (М1:200) прогонової будови і в М1: 20 

перерізів балки, з нанесенням основних розмірів, а також розрахункових схем 

транспортної споруди для статики і динаміки. 

- Конструювання і викреслювання опорних вузлів прогонової будови- 

шарнірів на устоях або опорах в антисейсмічному виконанні, деформаційних 

швів, устоїв, опор. 
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1. Загальна частина 

Віадук проектується на автомобільній дорозі ІІІ технічної категорії. 

Габарит моста Г- 8 - дві смуги руху по 3.5 метра і смуги безпеки по 1,0 м., з 

тротуарами по 1 м. Прогонова  будова закомпонована з 6 збірних 

залізобетонних бездіафрагмових балок прогоном 11,36 м. У поперечному 

напрямі при монтажі балки об'єднані за допомогою монолітних подовжніх 

стиків з петлевими випусками арматури. Ширина стику відповідає прийнятій 

міжосьовій відстані балок. Для забезпечення необхідної ширини прогонової 

будови перед монтажем тротуарних блоків плити крайніх балок добетонують за 

місцем. Тротуари відділяють від проїжджої частини бар'єрним 

обгороджуванням, заввишки 0, 75 м., а із зовнішнього боку периловим 

обгороджуванням. Спирання балок на устої шарнірно – рухоме,  на опору – 

шарнірно- нерухоме. Конструкція опорних частин на опорі нерухома, резино - 

металева, на устоях- рухома, по листах з фторопласту. Розрахункове сейсмічне 

навантаження на прогонову будову віадука визначається відповідно до вимог 

завдання, на підставі вихідних даних, за допомогою спектрального методу.  

 

2. Визначення геометричних і вагових характеристик прогонової 

будови постійних навантажень : 

Визначення геометричних характеристик 

 

Для виконання розрахунків необхідно знайти геометричні 

характеристики перерізу залізобетонних балок прогонової будови. З цією 

метою поперечний переріз балки "приводимо" до спрощеної форми, що 

складається з прямокутних фігур (без укосів і закруглень) 

До ширини плити з кожного боку додаємо по 180 мм.; (ширина 

подовжнього стику між балками - 360 мм.). Таким чином ширина плити 

приймається: 

В1=180+1300+180=1660мм; 
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Мал.1 Заданий переріз 

 

Знаходимо площі додаткових фігур 
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Мал.2 Визначення площі додаткових фігур 

 

Визначаємо товщину перерізу стінки тавра, як середню величину : 

b= ; 
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Потім викреслюємо приведений поперечний переріз балки: 
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Мал.3 Приведений переріз (розрахунковий) 

 

Визначимо площу фігур ,   і загальну площу перерізу балки 

= 166  15,52 = 2576,32 =0,258  

= 23,07 64,48 = 1487,55 =0,149  

= 2576,32+1487,55 = 4063,87 = 0,407  

 

- Знаходимо положення центру тяжіння приведеного поперечного 

перерізу балки. Для цього визначаємо статичний момент відносно підошви 

стінки тавра по осі  - . 

S = (А1×Z1
0
)+ (А2×Z2

0
) = (2576,32×72,24) + (1487,55+32,24) = 186113,4 + 47958,6 

= 234072 см
3 
; 

Відстань до центру тяжіння  перерізу від низу (підошви) стінки балки (від 

осі  ) дорівнює : 

 

С = S/Aобщ  = 234072 / 4063,87 = 57,6 см; 
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Відстань до центру тяжіння від верхньої площини плити таврового 

перерізу балки : 

С2 = 80 - 57,6 = 22,4 см ; 

Визначаємо моменти інерції прогонової будови : 

Iy1 =bh
3
/12= 1,66*0,155

3
/12=0,006  (фиг. ); 

Iy2 =bh
3
/12= 0,231*0,645

3
/12=0,005  (фиг. ). 

Знайдемо момент інерції балки відносно центру тяжіння перерізу балки 

(відносно осі у-у) 

Iyб = ( Iy1+А1×Z1
2
) + ( Iy2 + А2×Z2

2
) = (0,006 + 0,258×0,0153

2
) + (0,005 + 

0,149×0,0246
2
) = 0,012+0,016 = 0,027 м

4
; 

 

Момент інерції прогонової будови відносно осі у-у : 

Iy пр. с  = Iy б   × 6 = 0,027 × 6 = 0,162 .  

 

Визначення ваги прогонової будови, нормативних розрахункових 

навантажень. 

Знаходимо об'єм залізобетонної балки прогонової будови : 

V = Aобщ. × L = 0,407 × 11.36 = 4.624 м
3
;  

Власна вага  балки складає: 

G = V × ρ = 4.624 × 2.5 = 11.56 тс;  

Вага прогонової будови скомпонованої з 6-ти збірних залізобетонних 

балок: 

Gпр.с. = 11,56 ×6 = 69,36 тс;          

Постійне навантаження на прогонову будову складається з ваги балок 

прогонової будови і ваги шарів дорожнього одягу : 

1. Асфальтобетон - ρ; = 2,3 т/м
3
; 

2. Залізобетон - ρ; = 2,5 т/м
3
; 

3. Цементна стяжка - ρ; = 2,1 т/м
3
. 
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Збір навантажень на 1 п/м прогонової будови 

Вид навантаження 

(постійне від власної ваги) 

Норм. 

нав. 

кН/м 

Коєф. 

над-ті по 

нав.  

Розраху

нк. нав. 

кН/м 

1. Асфальтобетон їздового полотна (δ = 7см) і литий 

асфальтобетон тротуарів в (δ = 2см) 

(0,07 7,44 1,0 2,3 10)+(0,02 1,0 1,0 2,0 2,3 10) 

12,90 1,5 19,35 

2. Захисний шар з армованого бетону (δ =4см) 

(0,04 7,44 1,0) 2,5 10 

7,44 1,3 9,67 

3. Гідроізоляція (δ =1см) 

(0,01 7,44 1,0 1,5 10)+(0,01 1,0 1,0 1,5 10 2) 

1,42 1,1 1,56 

4. Вирівнюючий шар (δ =3см) 

0,03 7,44 1,0 2,1 10 

4,69 1,3 6,10 

5.Перильне обгороджування тротуарів 

2 0,03 10 

0,6 1,1 0,66 

6.Тротуарний блок ТБ1 0,77 10 7,7 1,1 8,47 

Разом: по шарах  

1. Постійне навантаження від власної ваги 

прогонової будови (6 балок: вагою кожна 

11,56т,довжиною 11,36 м) 

115,6 6/11,36 = 61,06 кН/м; 

34,75 

 

 

 

61,06 

 

 

 

 

1,1 

45,81 

 

 

 

67,17 

Всього        95,81     112,98 

 

3. Визначення динамічних характеристик прогонової будови 

За конструктивними ознаками віадук відноситься до стійково-балочної 

конструктивної системи, яка складається з двох прогонових будов які, 

спираються з обох сторін на опору, а іншими кінцями на устої. Спирання на 
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опору прогонових будов - шарнірно-нерухоме, на устої - шарнірно-рухоме. 

Виходячи з цих даних розрахункову схему для статики графічно можна 

представити в наступному вигляді (Мал.4) : 

g

L

l ll

L21

g

L1

 

Мал. 4. 

Приведену вище розрахункову схему в спрощеному вигляді можна 

представити як дві окремі балочні системи на які діє постійне навантаження від 

власної ваги конструкцій і тимчасове від рухомого навантаження. 

Оскільки віадук знаходиться на автомобільній дорозі ІІІ і (IV) категорії, 

то згідно п.4.4.13 ДБН В1.1-12: 2014 допускається виконання розрахунку на дію 

сейсмічного навантаження без урахування тимчасового.  

Динамічну розрахункову схему ми також розглядаємо у вигляді двох 

самостійних коливальних систем, з розподіленими параметрами. Основною 

формою деформації прогонової будови (балки на двох опорах ) у вертикальній 

площині є плавна симетрична крива, яку зазвичай приймають описаною по 

синусоїді : 

 

Де  - зміщення при власних коливаннях в усіх точках j, де 

відповідно до розрахункової схеми маса прийнята зосередженою. 

f - прогин в середині прогонової будови від постійного навантаження.  



34 

 

 

Мал. 5 

Визначення динамічних характеристик (частоти власних 

коливань,періоду коливань та ін.) виконуємо за класичною методикою шляхом 

безпосереднього складання рівняння частот.  

Диференціальне рівняння власних коливань має вигляд: 

 

Використовуючи граничні умови,умови симетрії і опирання, після 

перетворень отримуємо систему лінійних однорідних рівнянь відносно 

постійних А, Б, С, Д. Подальше рішення за допомогою визначника призводить 

до трансцендентного рівняння частот, отримавши корені цього рівняння 

визначаємо частоту власних коливань прогонової будови і гармоніки. 

Для нашої розрахункової моделі рівняння частот має вигляд : 

 

Корені цього рівняння будуть : 

,                  ,        

Частоту основного тону вільних коливань прогонової будови визначаємо 

по формулі: 

Ãö
gE

l

á 5.57
81.95

162.0101045.381.9

36.11

14.3

q

J 34
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Період коливань  

;11.0
5.57

28.62

0

cT 



 

Оскільки період першого (основного) коливання менше 0,4с., вищі форми 

коливань не визначаємо. 

Величину спектрального коефіцієнта динамічності, залежного від 

категорії ґрунту за сейсмічними властивостями приймаємо по графіку з 

перевіркою по таблиці. 2.7 ДБН В.1.1-12: 2014 

При Т=0,11с   , по таблиці. 2,7 значення   (при 0,12с   

Т 1,2с) 

 

4. Визначення  розрахункового сейсмічного навантаження 

 

Вертикальне сейсмічне навантаження по першій формі коливання 

прогонової будови,  в припущенні пружної деформації конструкції, визначаємо 

по формулі (ДБН В.1.1-12:2014): 

 

Де  - відносне прискорення згідно п.2.3.4 табл. 2.5 приймаємо з 

множником 0,1 

Кгр – коефіцієнт, що враховує нелінійну деформацію ґрунтів,  приймаємо 

по таблиці 2.3 з множником 0,7, згідно з пунктом 2.3.4. 

Оскільки форми коливань прогонової будови синусоїдальні, 

 , а центр зосередження мас віднесений до його центру, прогин 

від постійного навантаження в центрі прогону визначаємо як для балки на двох 

опорах: 

.5,1015.0
132.0101045.3

36.1181.95

384

5

384

5
34
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ñìì
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n
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Q k- навантаження, що відповідає масі, прийнятої як зосередженої в точці k : 

êÍLqLqQ f

n

ë 45,128336,1198,112)(    

Тоді для перерізу в середині прогону 
 

;015.0sin ì
l

x
fX i

R 


 

а коефіцієнт форми деформації при   

274.1
015.0*14.3

015.0*44
)(  xjiik X

f
  

Розрахункове значення вертикального сейсмічного навантаження на 

прогонову будову, зосередженого в середині прогону склало: 

);9,22(9,228274,15,28,007,045,12830 òñêÍS ki   

);8,15(94,1579,22869,0

9,2280,13,15,00321

òñêÍ

SkkkS kiki




 

Отримане значення вертикальної компоненти (складової) сейсмічного 

навантаження надалі вводиться в сполучення навантажень для виконання 

силових розрахунків конструктивних елементів шляхопроводу при розрахунку 

опор, на перекидання і ін.. Аналогічним чином визначаються розрахункові 

сейсмічні навантаження в перпендикулярному напрямі до прогонової будови і 

уздовж її. Це використовується в обов'язковому порядку при виконанні 

розрахунків класних мостів при сейсмічності 9-12 балів. 

 

5. Рішення по забезпеченню сейсмостійкості транспортної споруди. 

Найбільш ефективний спосіб зниження сейсмічних  навантажень на 

споруду - зменшення її маси в мостобудуванні застосовується зі значними 

обмеженнями викликаними, головним чином, жорстким нормуванням 

граничних деформацій елементів, які у багатьох випадках визначають їх 

розміри, а отже, і масу. Але, не порушуючи цих норм, можна понизити масу 
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елементів споруди, якщо при проектуванні мостів в сейсмічних районах 

враховувати наступні рекомендації: 

Замість масивних бетонних опор слід застосувати більш легші 

конструкції з залізобетону: пальні, стійкові (рамні) або комбіновані з масивною 

частиною. 

Тільки за рахунок зниження маси опор сейсмічні зусилля можуть бути 

зменшені у 1,3-2,0 рази. Крім того, сейсмічні впливи знижуються у зв'язку зі 

збільшенням гнучкості конструкції. 

Відомо багато конструктивних рішень, що забезпечують можливість 

роботи моста як системи на зусилля, що діють уздовж його осі, при будь-якому 

типі опорних частин. Згадаємо тут прості по виконанню і перевірені практикою 

будівництва способи: 

- установка прогонових будов (як розрізних, так і нерозрізних) тільки на 

нерухомі опорні частини; 

- об'єднання суміжних розрізних прогонових будов жорсткими або 

пружними шарнірними зв'язками; 

- використання "гальмівних поясів" - додаткових подовжніх елементів, 

розрахованих на подовжні зусилля. 

Основним і найбільш ефективним способом додаткового сейсмозахисту 

мостів являється облаштування упорів (стопорів) на підфермових майданчиках 

опор, оснащених пружинними амортизаторами. (Мал.6.) 

Такі упори перешкоджають скиданню прогонових будов з опор і устоїв 

при випадковому або передбаченому проектом руйнуванні зв'язків між ними 

(наприклад, зрізі анкерних болтів опорних частин т.і). 
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Мал. 6. Устой полегшеної конструкції 

 

Мал. 7. Пристрій, що забезпечує стійкість катка опорної частини 

1 - упор; 2 - анкерний болт; 3 - стопор 

 

Варіант типового рішення деформаційного шва К8-55 на середній 

опорі 

Конструкція шва К8-55 (Мал. 8а.) включає два куточки з ребрами 

жорсткості з внутрішньої сторони і фіксаторами із зовнішнього боку профілю. 

Фіксатор приварений до полиці електрозаклепками і подовжніми (фланговими) 
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переривчастими швами згори і знизу. Встановлювані у фіксатор кінці 

компенсатора заклинюють смугами, які також приварюють переривчастим 

швом (l = 40 - 50 мм через 150, 247; 200 мм) до обушка куточка (мал. 8 б). 

 

Мал. 8. Монтажний пакет шва К8-55 

1-монтажна рама; 2-оторочення; 3-ребро жорсткості; 4-фиксатор; 5-анкер; 

6-компенсатор; 7-полоса, що заклинює компенсатор; 8-зварний шов. 

 

Установку компенсатора, заклинювання і приварювання смуг здійснюють 

на монтажі. Завод-виготівник поставляє шви повної готовності монтажними 

пакетами з об'єднуючими зв'язками. Розміри пакетів і геометричні 

характеристики конструкцій зазвичай вказуються в каталозі завода-

виготівника. 

У комплект конструкцій швів, призначених для установки в 

експлуватованих мостах, входять також кріпильні деталі і додаткові опорні 

пластини, що виготовляються по кресленнях замовника. 
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Варіант нерухомої прогонової опорної частини балки прогонової 

будови на середній опорі (основний варіант) 

 

 

Мал. 9. 

1-балочна прогонова будова; 2-заставна сталь в прогоновій будові; 3-

верхня опорна подушка; 4-нижня опорна подушка; 5-заставна деталь в 

підфермовій плиті; 6-підфермова плита; 7-цементо-піщаний розчин; 8-штир. 
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Частина ІІ 

Додатки 

                                      

             В зв’язку з тим,що цей Додаток використовує довідкові матеріали з 

               російськомовних джерел Частина II видається на російській мові 
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Приложение 1 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ 

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ 

КАФЕДРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

 РАСЧЕТНО–ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ "ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ 

СЕЙСМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  НА ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 

ТРАНСПОРТНОГО СООРУЖЕНИЯ" 

Студент (ф.и.о.) __________________________________________________ 

 Факультет _________________________Группа______________________  

 

Исходные данные: 
1 Пункт строительства  

2 
Инженерно – геологические условия площадки 

/категория грунта по сейсмическим свойствам/ 
III /для всех вариантов/ 

3 

Сейсмичность площадки нормативную 

сейсмичность площадки в баллах уточнить по 

картам сейсмического районирования "В" и "С" 

и шкале ДСТУ Б.В 1.1-28:2010. 

/принять по табл. 1.1 ДБН В.1.1 – 

12:2014/ 

4 

Вид транспортного сооружения по 

функциональному назначению и др. 

классификационным признакам. 

Мост, виадук, путепровод, 

эстакада 

5 

Тип конструктивной схемы транспортного 

сооружения по схеме работы, способу 

распределения и передаче усилий от внешних 

нагрузок и воздействий 

Балочная, стоечно – балочная, 

рамная, арочная, 

комбинированная 

6 
Конструктивный тип пролетного строения, 

материал, способ сборки 

- плитный, ребристый, 

коробчатый, в виде оболочки; 

- из монолитного, сборно – 

монолитного и сборного 

железобетона, металла 

7 

Геометрические параметры несущих элементов 

пролетного строения, весовая характеристика: 

- длина ___________________ мм, 

- высота ___________________ мм, 

- ширина ___________________ мм, 

- толщина /стенки/ ___________________ мм, 

- вес элемента _______________ кг, 

- Собственный вес проезжей части определить 

расчетом /для всех вариантов/_________кг/м
2
  

Принять по варианту задания 

8 Тип опор пролетного строения их количество 
Стоечные, столбчатые, рамные, в 

виде опор стенок и др. 

9 
Способ опирания пролетных строений на опоры 

и устои 

Балочно – разрезная система с 

шарнирным опиранием, 

неразрезная система пролетных 

строений жестко соединенных с 

верхом опор /многопролетная 
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рамная система/, неразрезанная с 

шарнирным опиранием на опоры. 

 

1
5

0
H

1
5

0

620

160

1800

1040 300 900

200 1000 300 8000

2100...2700 2100...2700 2100...2700 2100...2700

900

2001000300

B

 

 

В соответствии с исходными данными задания требуется определить: 

- геометрические и весовые характеристики пролетного строения; 

- жесткостные параметры и динамические характеристики; 

- вертикальную составляющую сейсмической нагрузки. 

- принять конструктивное решение, обеспечивающее сейсмостойкость 

транспортного сооружения. 

- оформить графическую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель______________________   Дата выдачи______________ 
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Г - 8 + 2х1,0м
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Основнные параметры прогонного сооружения. 
а - поперечный разрез

б - фасады балок

в - геометрические размеры балки
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В соответствии с исходными данными задания требуется определить: 

- геометрические и весовые характеристики пролетного строения; 

- жесткостные параметры и динамические характеристики; 

- вертикальную составляющую сейсмической нагрузки. 

- принять конструктивное решение, обеспечивающее сейсмостойкость 

транспортного сооружения. 

- оформить графическую часть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель______________________   Дата выдачи______________ 



Приложение 2 

 

Таблица выбора вариантов данных к РГР «Определение расчетной сейсмической нагрузки на пролетное 

строение искусственного транспортного сооружения» 

Номер 

варианта 
Схема поперечного сечения 

Длина, 

L, мм 

Высота 

балки Н, 

мм 

Толщина 

полки В, 

мм 

Толщина 

стенки, 

В1, В2, 

мм 

Наименование искусственного 

сооружения и его схема 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Выпуск  56Д 

 

8660 700 150 272/160 

 

11360 800 150 272/160 

14060 850 150 272/160 

16760 1000 150 272/160 

2 

Выпуск 3.0503.12 

 

12000 900 150 160/620 

15000 900 150 160/620 

18000 1200 150 160/620 

21000 1200 150 160/620 

24000 1200 150 160/620 

33000 1500 150 160/620 

42000 2100 150 160/620 
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3 

Выпуск 3.503.1-

63.1.10

 

12000 950 200 160 

 

18000 1250 200 160 

24000 1250 200 160 

33000 1750 200 160 

4 

Блок тротуарный ТБ1  

Выпуск 3.503.1-63.1.10 

 
 

     

 



 

 

Приложение 2Б 

Схемы габаритов приближения конструкций на городских мостах с 

трамвайным движением 

а)                                                                            б)   

а)                                                                        б) 

 

а – на обособленном полотне;  б – на общем полотне; I – трамвайные пути 

расположены на оси моста; II – трамвайные пути смещены относительно оси 

моста 
 

Схемы габаритов приближения конструкций на автодорожных и 

городских мостах 

а)                                                                  б) 

 

 

 

 



 

 

в) 

а – при отсутствии разделительной полосы;  б – с разделительной 

полосой без ограждений; 

в – с разделительной полосой при наличии ограждений 
 

Схемы габаритов приближения конструкций под путепроводами 

а)                                                                   б) 

а - при отсутствий ограждении на дорогах категорий IA, IБ, IB 

б - при отсутствии ограждений на дорогах категорий IV и V  

в - при наличии опор на разделительной полосе и ограждений на дороге 

 



 

 

Габариты мостов по ширине на автомобильных дорогах общего 

пользования 

 

Категория 

дорог 

общего 

пользовани

я (по ГОСТ 

Р 52398) 

Общее 

число 

полос 

движения 

Габарит, м 

Ширина, м 

полосы 

безопасно

сти П 

проезжей 

части nb 

IА, IВ, IВ 

8 

 

6 

 

4 

Г- (17,0+С+17,0) 

2(Г-19,0) 

Г- (13,25+С+13,25) 

2(Г-15,25) 

Г- (9,5+С+9,5) 

2(Г-11,5) 

2,0 

 

2,0 

 

2,0 

15,0х2 

 

11,25х2 

 

7,5х2 

II 4 Г- (9,0+С+9,0) 

Г-11,5 

2,0 7,0х2 

2 2,0 7,5 

III 

IV 

2 

2 

Г-10 

Г-8* 

Г-6,5** 

1,5 

1,0 

1,0 

7,0 

6,0 

4,5 

V 1 Г-4,5 0,5 3,5 

* Для деревянных мостов (кроме мостов из клееной древесины) 

допускается применять габарит Г-7 для дорог категории IV. 

** Для деревянных мостов (кроме мостов из клееной древесины) 

допускается применять габарит Г-6 для дорог категории V. 

Примечания: 

1.Ширина расчетного автомобиля 2,55 м. 

2.В 3-й графе в числителе указаны габариты мостов при отсутствии 

ограждений на разделительной полосе, в знаменателе – при наличии 

ограждений или при раздельных пролетных строениях под каждое 

направление движения. 

3.В не предусмотренных в Табл. 1 случаях габариты мостов по 

ширине следует вычислять по формуле : 

Г= 4П+2 nb +С 

 



 

 

Приложение3 

 



 

 

Приложение 4 

Таблица 1.1 - Сейсмичность площадки строительства в зависимости от 

категории грунтов 

К
ат

. 
гр

у
н

та
 п

о
 

се
й

см
. 
св

-в
ам

 

Грунты 

Сейсм-ть 

площадки стр-

ва при сейсм-ти 

района, баллов 

Скорости 

распростр. 

сейсм. волн 

в грунте, 

Vs, м/с 
6 7 8 9 

I Скальные грунты всех видов 

невыветрелые и слабовыветрелые; 

крупнообломочные грунты плотные 

маловлажные из магматических 

пород, содержащие до 30 % песчано-

глинистого заполнителя 

5 6 7 8 Vs > 800 

II Скальные грунты выветрелые и 

сильновыветрелые; крупнообломоч-

ные грунты за исключением 

отнесенных к I категории; пески гра-

велистые, крупные и средней 

крупности плотные и средней 

плотности маловлажные и влажные; 

пески мелкие и пылеватые плотные и 

средней плотности маловлажные; 

пылевато-глинистые грунты с по-

казателем текучести IL ≤ 0,5 при 

коэффициенте пористости в < 0,9 -

для глин и суглинков и в < 0,7 - для 

супесей 

6 7 8 9 500<Vs<800 

III 

IV 

Пески рыхлые независимо от степени 

влажности и крупности; пески 

гравелистые, крупные и средней 

крупности плотные и средней 

плотности водонасыщенные; пески 

мелкие и пылеватые плотные и сред-

ней плотности влажные и 

водонасыщенные; пылевато-

глинистые грунты с показателем 

текучести IL > 0,5; пылевато-

глинистые грунты с показателем 

текучести IL ≤ 0,5 при коэффициенте 

пористости   е ≥ 0,9 - для глин и 

суглинков и е ≥ 0,7 - для супесей 

7 8 9 10 200< 

l/s<500 
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 Пески рыхлые водонасыщенные, 

склонные к разжижению; насыпные 

грунты; плывуны, биогенные грунты 

и илы 

По результатам 

специальных 

исследований 

l/s<200 

Примечание 1.  В случае неоднородного состава грунты площадки 

строительства относятся к более неблагоприятной категории грунта по 

сейсмическим свойствам,  если в пределах десятиметрового слоя 

грунта, считая от планировочной отметки в случае выемки и черной 

отметки в случае насыпи, суммарная мощность слоев, относящаяся к 

этой категории, превышает 5 м.  

Примечание 2.   При прогнозировании подъема уровня грунтовых вод и 

(или) обводнения грунтов в процессе эксплуатации сооружения 

категории грунта  следует определять в зависимости от свойств грунта 

(степени влажности, показателя текучести) в замоченном состоянии 

(за исключением локального аварийного замачивания, влияние 

которого при уточнении сейсмичности площадки не учитывается).  

Примечание 3.  Пылевато-глинистые грунты (в т.ч. просадочные) при 

коэффициенте пористости  е ≥ 0,9 - для глин и суглинков и е ≥ 0,7 - 

для супесей могут быть отнесены к II категории по сейсмическим 

свойствам, если нормативное значение их модуля деформации Е ≥ 15 

МПа, а при эксплуатации сооружений будут обеспечены условия 

неподтопления грунтов оснований. 

При отсутствии данных о консистенции или влажности глинистые и 

песчаные грунты при положении уровня грунтовых вод выше 5 м 

относятся к III категории.  

Примечание 4. Преобладающий период собственных колебаний 

грунтовой толщи определяется по результатам 

микросейсморайонирования. В случае отсутствия данных 

микросейсморайонирования допускается определять период 

собственных колебаний грунтовой толщи по приложению Д. 
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 Приложение 5 

Коэффициент k1, учитывающий неупругие деформации и локальные 

повреждения элементов здания 

 Таблица 2.3 

№

п/

п 

Конструктивные решения систем и несущих 

элементов  

Значения k1 при 

сейсмичность 

площадки, баллы 

6 7-8 9 

1 Сооружения, в которых повреждения или 

неупругие деформации не допускаются, а также 

при определении дополнительных моментов от 

вертикальных нагрузок (см. 2.3.6, 2.3.7) 

1,0 

2 Здания и сооружения, в конструкциях которых 

могут быть допущены остаточные деформации 

и повреждения, затрудняющие нормальную 

эксплуатацию при обеспечении безопасности 

людей и сохранности оборудования, 

возводимые: 

• со стальным каркасом; 

• с железобетонным каркасом без 

вертикальных диафрагм или ядер жесткости; 

• с железобетонным каркасом с вертикальными 

диафрагмами или ядрами жесткости; 

• со стенами из монолитного железобетона и 

из крупных железобетонных панелей; 

• с несущими стенами из крупных блоков и 

каркасно-каменными; 

• с несущими стенами из каменной или 

кирпичной    кладки; 

• на несущих опорах систем сейсмоизоляции
*
 

0,25  

 

 

 

 

0,25 

 

0,35 

 

0,3 

 

0,25 

 

0,35 

 

0,4 

0,6 

 

 

 

 

 

0,3 

 

0,45 

 

0,4 

 

0,35 

 

0,4 

 

0,45 

0,7 

3 Элементы зданий, рассчитываемые на 

"местные" сейсмические нагрузки (заполнение 

каркасов и перегородки в расчетах из плоскости, 

парапеты, козырьки и т.п.)  

0,4 0,5 0,55 

4 Здания и сооружения, в конструкциях которых 

могут быть допущены значительные остаточные 

деформации, трещины, повреждения отдельных 

элементов, их смещения, временно 

приостанавливающие нормальную 

эксплуатацию при обеспечении безопасности 

людей  

0,2 0,2 0,3 

*  
При расчете вышележащих этажей  значение k1 принимается в 

соответствии с конструктивными решениями этих этажей. 
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Приложение 6 

Таблица 2.4 - Коэффициент ответственности сооружений k2 

№  

п/

п 

Характеристика сооружений 

Знач

ения 

k2 

1 Особо ответственные и уникальные сооружения, в том числе 

производственные корпуса, складские здания объектов 

химической промышленности с токсичными и 

отравляющими веществами, взрывоопасные корпуса 

химико-фармацевтической промышленности и сооружения 

нефтехимической промышленности 

1,5 

2 Сооружения с одновременным пребыванием большого числа 

людей (крупные вокзалы, аэропорты, театры, цирки, музеи, 

выставочные и концертные залы с числом мест более 1000 

чел, крытые рынки и стадионы); 

Здания и сооружения, эксплуатация которых необходима 

при землетрясении или при ликвидации его последствий 

(системы энерго- и водоснабжения, системы 

пожаротушения, телефонной и телеграфной связи, 

производственные корпуса тяжелой промышленности с 

непрерывным циклом работы, банков, государственных и 

местных административных органов, больниц с 

травматологическими и хирургическими отделениями и т.п.)  

1,4 

3 Здания и сооружения больниц на 100 коек и более, 

родильных домов, акушерских корпусов, станций скорой 

помощи, школ, детских садов, высших учебных заведений, 

магистральных железных и автомобильных дорог и 

искусственные сооружения транспорта 

1,3 

4 Здания гостиниц, спальных корпусов учреждений отдыха на 

250 мест и более 

1,2 

5 Высотные сооружения небольших размеров в плане (башни, 

мачты, дымовые трубы, отдельно стоящие шахты лифтов и 

т.п.) при отношении высоты сооружения Н к его ширине В, 

равном или более 5, и большепролетные сооружения (L≥30 

м) 

1,4 

6 Каркасные здания, стеновое заполнение которых не 

оказывает влияние на их деформативность, при отношении 

высоты стоек h к их поперечному размеру b в направлении 

действия сейсмической нагрузки, равном или более 25 

1,4 

7 То же, но при h/b равном или менее 15 1,0 

8 Жилые, общественные и производственные здания, не 

указанные в п.п. 1-7 

1,0 

9 Здания и сооружения, разрушения которых не связано с 0,5 
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гибелью людей, утратой материальных и культурных 

ценностей и не вызывает прекращения непрерывных 

технологических процессов или загрязнения окружающей 

среды (склады, крановые и ремонтные эстакады, небольшие 

мастерские, временные здания и сооружения, торговые 

павильоны и др.) 

Примечание 1. Объекты по п.1 утверждаются регулирующими 

органами страны.  

Примечание 2.При промежуточных значениях h/b значение k2 

принимается по интерполяции. 

Примечание 3.Коэффициент k2 должен приниматься только один раз 

для зданий, указанных в пп.3,4,5. 

Примечание 4.При использовании карты А0 для малоответственных 

зданий и сооружений (п.8) значение коэффициента k2 

принимается равным 1,0. 

 

 

Приложение 7 

Значения относительных ускорений а0 для данной площадки 

(населенного пункта) в зависимости от сочетаний расчетной  сейсмической 

интенсивности на картах «А» и «В» 

Таблица 2.5 

Номер 

сочетания 

Интенсивность на картах, баллы шкалы MSK-64 Расчетные 

значения а0 А В 

1 6 6 0,05 

2 6 7 0,08 

3 7 7 0,10 

4 7 8 0,15 

5 8 8 0,20 

6 8 9 0,30 

7 9 9 0,40 
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Приложение 8 

Значения коэффициента kгр, учитывающего нелинейное деформирование 

грунта при интенсивных сейсмических колебаниях 

Таблица 2.6 

Категори

я грунта 

Сейсмичность площадки строительства в баллах 

6  7  8  9  

I 1,0 1,2 1,3 1,4 

II 1,0 1,0 1,0 1,0 

III 1,0 0,8 0,75 0,7 

IV По данным специальных исследований 

 

 

Приложение 9 

Значения спектрального коэффициента динамичности i, 

зависящие от категории грунта по сейсмическим свойствам (таблица 

1.1) и от периода i-го тона собственных колебаний сооружения 

определяются по графикам (рисунок 2.2) или по таблице 2.7. 

Рисунок 2.2 – Значения спектрального коэффициента динамичности 

i, в зависимости от категории (I-III) грунта по сейсмическим свойствам  
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Приложение 10 

2.3.4 Вертикальную сейсмическую нагрузку в случаях, 

предусмотренных п.2.2.4, следует определять по формулам (2.1), (2.2) и 

(2.3), при этом, значения относительных ускорений грунта а0 следует 

принимать с множителем 0,7, а  коэффициент k1 = 0,5. 

Таблица 2.7 - Значения коэффициента i  

Категория грунтов 

по сейсмическим 

свойствам 

Участок графика i 

при значении Тi 

Значение i или формула 

для вычисления i (Тi) 

I 

При Тi0,1c 1+15 Тi 

При 0,1c<Тi0,4c 2,5 

При Тi>0,4c 1,35/Тi
2/3

 

II 

При Тi0,1c 1+15 Тi 

При 0,1c<Тi0,6c 2,5 

При Тi>0,6c 1,8/Тi
2/3

 

III 

При Тi0,1c 1+15 Тi 

При 0,1c<Тi1,2c 2,5 

При Тi>1,2c 3/Тi 

IV По результатам специальных исследований 

Примечание. Значения коэффициентов i  следует принимать не менее 

0,8 и не более 2,5. 

 

Приложение 11. 

 

Определение корней трансцендентных уравнений частот изгибных 

колебаний балок с жесткими опорами* 

*по Прагеру и Гогенемзеру из справочника Ананьева. 

1. Уравнение частот свободных колебаний однопролетных балок 

на двух опорах. 

Уравнение частот : sin 0  . 

 

Рис. 1 Балка с опертыми концами 
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Корни этого уравнения будут  

0  ; 1 2  ; ………,   ( 1)i i   . 

 

2. Уравнение частот свободных колебаний двухпролетной балки с 

равными пролетами. 

 

Рис. 2 Трехопорная балка с равными пролетами 

Уравнение частот      
( )

0
( )

iS

B




 . 

Корни этого уравнения равны  

0 3,14  ; 1 3,92  ; 2 6,28  ; 3 7,10  ; 4 9,42  . 

Число колебаний в минуту: 

2

2
9,55

a EJ

l m
  . 

3. Уравнение частот свободных колебаний двухпролетной балки с 

неравными пролетами. 

 

Рис. 3. Трехопорная балка с неравными пролетами 

Уравнение частот: 

1 1 1 1 1 1(1 ) ( ) ( ) (1 ) 0S l B l S l B l             ; 

Число колебаний в минуту: 

2

2
9,55

a EJ

l m
  . 

График корней этого уравнения приведены на рис. 4. 



 

 62 

 

Рис. 4. График корней уравнения для трехопорной балки с неравными 

пролетами 

4. Определение корней уравнения собственных колебаний балок с 

тремя равными пролетами и балок с равными крайними пролетами, а 

так же их частот 

При выводе уравнения частоты собственных колебаний 

четырехопорной балки с равными крайними пролетами можно вследствие 

симметрии рассматривать половину длины балки. Начало координат 

выбираем, как показано на рис.5. Найдя корни этого уравнения, число 

колебаний в минуту  

 

Рис. 5. Четырехопорная балка с равными крайними пролетами 

а) Четырехопорная балка с равными крайними пролетами 

б) Выбор начала координат для четырехопорной балки с равными 

крайними пролетами. 

 

Рис.6. График корней уравнения основного тона симметричных колебаний 

для четырехопорной балки с равными крайними пролетами. 
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Число колебаний в минуту:

2

2
9,55

a EJ

l m
  ; где 

2
1

2

l
l l  . (Рис. 7.) 

 

Рис. 7. Четырехопорная балка с равными крайними пролетами 

 

5. Определение корней уравнения собственных колебаний 

несимметричной четырехпролетной балки. 

Для вывода уравнения частот четырехпролетной балки на пяти 

жестких опорах (рис.8.) применим метод деформаций.  

 

Рис.8. Четырехпролетная балка на пяти жестких опорах 

Принимая во внимание, что 0EJ  , получим окончательно уравнение 

частот четырехпролетной несимметричной балки в следующем виде: 

2

21 1 1 1 1 1
1 2 2 3 3 4 3

2 2 3 3 4 3

2

21 1 1
2 3 4

2 3 4

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) 0

l l l l l l
Ô F F F F Ô Í

l l l l l l

l l l
Í F Ô

l l l

      

  

       
                     

  
       

 

α1, α2, α3 и α4 связаны между собой следующими соотношениями: 

2
2 1

1

l

l
  ;     

3
3 1

1

l

l
  ;     

4
4 1

1

l

l
  . 

Частота колебаний в минуту определяется по формуле: 

2

1

2

1

9,55
EJ

l m


  кол/мин.; 
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6. Определение корней уравнения собственных колебаний 

симметричной четырехпролетной балки. 

Для случая четырехпролетной симметричной балки расчет упрощается.  

1. Для колебаний по симметричной форме  имеют место следующие 

соотношения:  

1
2 2

2

( ) ( ) 0
l

Ô F
l

   , (30) 

1
2

2
2

1 1
2 2

2 2

2 2 2 2
2 2

2 2

,

2

( ) ,

( ) ( )

sin cos
( ) .

1 cos

ãäå

l

l
Ô

l l
cth ctg

l l

ch sh
F

ch





 

   
 

 










 

Подобрав α2 таким образом, чтобы удовлетворять уравнению (30), 

частоту симметричных  колебаний находят по формуле: 

2

1

2

1

9,55
EJ

l m


   кол/мин. 

 

Рис.9 График функций уравнения собственных колебаний симметричной 

четырехпролетной балки. 
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2. При колебаниях по антисимметричной форме имеют место 

следующие соотношения: 

Уравнение антисимметричных колебаний 

2
1 1

2 2 2 2

2 2

2 2
2

2 2

( ) ( ) ( ) ( ) 0,

sin
( ) ,

1 cos

l l
F Ô F Í

l l

ãäå

sh
Í

ch

   

 


 

 
   

 






(32) 

 

Рис.10 График функций уравнения собственных колебаний 

антисимметричной четырехпролетной балки 

 

Приложение 12 

Определение деформации балок пролетных строений 

(§ 33. Деформации балок Островидов Д.М.,  Кузнецов И.А., Таблицы 

для проектирования мостов. Раздел 3., Москва, 1959 год. )  

Нижеприводимые таблицы прогибов и углов поворота балок дают 

возможность строить линии влияния прогибов для различных сечении и 

углов поворота крайних опорных сечении в балках с одним, двумя, тремя и 

четырьмя равными пролетами, а также в консольных балках от 
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сосредоточенных сил, распределенной нагрузки и моментов (X.А. 

Винокурский «Расчет пространственных крановых мостов». Машгиз, 

1948).  

В зависимости от коэффициента η, определяющего положение 

нагрузки, и коэффициента ζ, зависящего от положения сечения, в котором 

определяется деформация, приведены коэффициенты, которые, будучи 

умножены на указанный в таблицах множитель, дают искомую 

деформацию.  

Общие указания  

При составлении таблиц для определения прогибов и углов поворота в 

различных балках принято следующее правило знаков:  

для прогибов: 

+ перемещение вниз,  

- перемещение вверх; 

для углов поворота: 

+ поворот, как указано на рис. 40,  

- поворот по направлению, противоположному указанному на рис. 40.  

 

Рис. 40. Деформации балок (положительное направление углов 

поворота) 

При пользовании таблицами (кроме таблиц 161 и 165) прогибы 

получаются в сантиметрах, если: сосредоточенные силы Р приняты в т; 

равномерно распределенная нагрузка q - в т на 1 пог. м, изгибающие 

моменты M - в тм); пролеты l - в м; моменты инерции I - в см
4
; модуль 

упругости E - в кг/см
2
.  

Для консолей (рис. 41) при повороте сечения b на угол φ прогиб точки 

a определяется по формуле: 

fa = φ l,  

где φ - берется по таблицам для углов поворота; 
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l - длина консоли, м.  

 

Рис. 41. Схема к определению прогибов консоли 

 

Значение φ в целях сохранения размерности, указанной выше, принято 

в таблицах увеличенным в 100 раз. Для определения истинного значения 

угла поворота сечения, выраженного в радианах, следует табличный 

коэффициент разделить на 100 (или, что то же, в множителе, указанном в 

таблице, принять 10
4
 вместо 10

6
).  

Примеры определения деформаций балок по таблицам  

Пример 1. Определить прогиб в точке a и угол поворота на опоре A 

при I = 30000 см
4
, E = 2,5×10

5
 кг/см

2
 для балки, указанной на рис. 42.  

 

Рис 42. Расчетная схема к примеру 1 

Решение. Определение прогиба в точке a .  

Пользуемся табл. 171 для  

а) От распределенной нагрузки q табличный коэффициент равен 6,8; 

величина прогиба от этой нагрузки:  

 

б) От сосредоточенной нагрузки P1 при  и ζ = 2,6 табличный 

коэффициент равен 3,584; прогиб:  

 

в) От сосредоточенной нагрузки P 2 .  
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Рассматривая балку, у которой па опоре B приложен момент M = 5×3 

= 15 тм, по табл. 171 (последняя вертикальная колонка) при ζ = 2,6 

табличный коэффициент равен -49,048.  

Тогда прогиб точки a от воздействия силы P 2 будет:  

 

Полный прогиб:  

 

 



 

 

Таблица 161  

 

Прогибы в середине пролета однопролетной свободно опертой балки от сосредоточенного груза 

 

η 
Значение прогиба при η равном 

0,00 0,01  0,02  0,03  0,04  0,05  0,06  0,07  0,08  0,09  

0,00  0 0,625  1,249  1,873  2,495  3,115  3,732  4,346  4,957  5,609  

0,1  6,167 6 , 764  7,356  7,942  8,521  9,094  9,659  10,216  10,764  11,303  

0,2  11,833 12,353  12,863  13,361  13,848  14,323  14,785  15,835  15,671  16,092  

0,3  16,500 16,893  17,269  17,630  17,973  18,302  18,612  18,904  19,177  19,432  

0,4  19,667 19,882  20,075  20,249  20,401  20,531  20,639  20,723  20,784  20,821  

0,5  20,833          

Множитель 

 
 

 

Примечание. Первая вертикальная графа содержит десятые доли пролета, первая горизонтальная строка содержит 

сотые доли пролета; например, при η = 0,27 прогиб равен  
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Таблица 162 

Прогибы и углы поворота опорных сечений однопролетной свободно опертой балки Значение прогибов и углов 

поворота 

 

Вид деформации 

Схема 

нагрузки 

Значение прогибов и углов поворота 

 

ζ 
при η равном 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Прогиб в точке a 

0,1 2,7  4,67 5,835  6,3  6,16  5,54  4,5  3,164  1,637  

0,2 4,67  8,53  10,97  12,0  11,83  10,67  8,7  6,13  3,164  

0,3 5,835  10,97  14,7  16,5  16,5  15,00  12,3  8,7  4,5  

0,4 6,3  12,0  16.5 19,2  19,7  18,142 15,00  10,67  5,54  

0,5 6,16  11,83  16,5  19,7  20,8  19,7  16,5  11,83  6,16  

0,6 5,54  10,67 15,00 18,142  19,7  19,2  16,5  12,0  6,3  

0,7 4,5  8,7  12,3  15,00  16,5  16,5  14,7  10,97  5,835  

0,8 3,164  6,13  8,7  10,67  11,83  12,0  10,97  8,53  4,67  

0,9 1,637  3,1 64  4,5  5,54  6,16  6,3  5,835  4,67  2,7  

Множитель 
 

Угол поворота на 

опоре 

0 -28,5  -48  -59,5 -64 -62,5  -56 -40,5 -32 -16,5 

1 -16,5  -32  -40,5  -56  -62,5  -64 -59,5 -48 -28,5 

Множитель 
 

 

 

 



 

 71 

Продолжение табл. 162 

 

 

Вид  

деформации  

Схема  

нагрузки  

Значение прогибов и углов поворота 

 

  
ζ  при η равном   

Прогиб в 

 точке a 

 0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0   

0,1  0,139  0,514  1,045  1,657  2,285  2,874  3,379  3,764  4,005  4,087  16,5  

0,2 0,237 0,907 1,894 3,053 4,254 5,387 6,361 7,107 7,574 7,733 32,0 

0,3 0,295 1,143  2,441 4,017 5,681 7,267  8,641 9,698 10,361 10,587 45,5 

0,4 0,317 1,240  2,677 4,480 6,442 8,347  10,015 11,307 12,122 12,400 56,0 

0,5 0,310 1,217 2,644 4,467 6,510 8,554 10,377 11,804 12,710 13,021 62,5 

0,6 0,278 1,093 2,385 4,053 5,958 7,920 9,722 11,160 12,082 12,400 64,0 

0,7 0,226 0,890 1,946 3,320 4,906 6,570 8,146 9,444 10,293 10,587 59,5 

0,8 0,159 0,627 1,372 2,346 3,479 4,680 5,839 6,827 7,497 7,733 48,0 

0,9 0,082 0,323 0,709 1,213 1,802 2,43 3,042 3,573 3,949 4,087 28,5 

Множитель 
  

Угол 

поворота на 

опоре 

0  -1,504 -5,4 
-

10,837 

-

17,067 

-

23,437 
-29,4 -34,504 -38,4  -40,84  -41,67  -166,67 

1 -0,829 -3,267 -7,162 
-

12,267 

-

18,229 
-24,6 -30,829 - 36,267 -40,162 -41,667 -333,33 

Множитель 
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Таблица 166 

Прогибы и углы поворота консольной балки от сосредоточенного груза 

 

Вид 

деформации 

ζ 

 
Значения прогибов и углов поворота при η равном 

  0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  

0,1  0,333  0,833  1,333  1,833  2,333  2,833  3,333  3,833  4,333  4,833  

0,2  0,833  2,667  4,667  6,667  8,667  10,667  12,667  14,667  16,667  18,667  

0,3  1,333  4,667  8  13,5  18  22,5  27  31,5  36  40,5  

0,4  1,833  6,667  13,5  21,333  29,333  37,333  45,333  53,333  61,333  69,333  

0,5  2,333  8,667  18  29,333  41,667  54,167  66,667  79,167  91,667  104,167  

0,6  2,833  10,667  22,5  37,333  54,167  72  90  108  126  144  

0,7  3,333  12,667  27  45,333  66,667  90  114,333  138,833  163,333  187,833  

0,8  3,833  14,667  31,5  53,333  79,167  108  138,833  170,667  202,667  234,667  

0,9  4,333  16,667  36  61,333  91,667  126  163,333  202,667  243  283,5  

1,0  4,833  18,667  40,5  69,333  104,167  144  1 87,833  234,667  283,5  333,333  

Множитель 

 
 ζ = 1,0  5  20  45  80  125  180  245  320  405  500  
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Таблица 167  

Коэффициенты для определения прогибов и углов поворота консольной балки от равномерно распределенной 

нагрузки и от момента на конце 

Вид деформации ζ 
 

 
Значения прогибов и углов поворота при η равном 

 

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6  0,7 0,8 0,9 

Прогиб в точке a 

0,1 2,337 2,325 2,267 2,158 2 1,792 1,533 1,225 0,867 0,458 5 

0,2 8,733 8,704 8,533 8,167 7,6 6,833 5,867 4,7 3,333 1,767 20 

0,3 18,337 18,292 18,004 17,325 16,2 14,625 12,6 10,125 7,2 3,825 45 

0,4 30,4 30,379 29,933 29,937 27,2 24,667 21,333 17,2 12,267 6,533 80 

0,5 44,271 44,192 43,671 42,358 40,004 36,458 31,667 25,625 18,333 9,792 125 

0,6 59,4 59,304 58,667 57,037 54,067 49,504 43,2 35,1 25,2 13,5 180 

0,7 75,337 75,225 74,471 72,525 68,937 63,358 55,537 45,325 32,667 17,558 245 

0,8 91,733 91,604 90,733 88,471 84,267 77,671 68,333 56,004 40,533 21,867 320 

0,9 108,375 108,229 107,241 104,662 99,842 92,229 81,375 66,929 48,642 26,325 405 

1,0 125,000 124,837 123,733 120,837 115,4 106,771 94,4 77,837 56,733 30,837 500 

Множитель 
  

 ζ = 1,0 166,67 166,5 165,333 162,167 156 145,833 130,667 109,5 81,333 45,167 1000 

Угол поворота Множитель 
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Таблица 168 

Прогибы от сосредоточенной нагрузки в балке, заделанной обоими концами  

ζ   

Значения прогибов в точке a при η равном  

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  

0,1  0,243  0,494  0,606  0,612  0,535  0,428  0,279  0,14  0,044  

0,2  0,494  1,362  1,898  2,016  1,83  1,454  0,972  0,498  0,14  

0,3  0,606  1,898  3,087  3,564  3,475  2,736  1,863  0,972  0,279  

0,4  0,612  2,016  3,564  4,608  4,7  3,934  2,736  1,454  0,428  

0,5  0,535  1,83  3,475  4,7  5,175  4,7  3,475  1,83  0,535  

0,6  0,428  1,454  2,736  3,934  4,7  4,608  3,564  2,016  0,612  

0,7  0,279  0,972  1,863  2,736  3,475  3,564  3,087  1,898  0,606  

0,8  0,14  0,498  0,972  1,454  1,83  2,016  1,898  1,362  0,494  

0,9  0,044  0,14  0,279  0,428  0,535  0,612  0,606  0,494  0,243  

Множитель  
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Таблица 169 

Прогибы балки, заделанной обоими концами, от равномерно распределенной нагрузки  

ζ  

 

η = 1,0  

 

Значения прогибов в точке a при η равном  

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,0  

0,1  0,010  0,047  0,103  0,165  0,223  0,271  0,307  0,327  0,336  0,338  

0,2 0,018 0,111 0,278 0,477 0,671 0,836 0,958 1,031 1,062 1,067 

0,3 0,022 0,143 0,397 0,736 1,087 1,396 1,628 1,767 1,828 1,838 

0,4 0,022 0,148 0,429 0,846 1,316 1,751 2,088 2,295 2,386 2,401 

0,5 0,020 0,132 0,394 0,801 1,301 1,804 2,211 2,470 2,585 2,605 

0,6 0,016 0,103 0,313 0,650 1,082 1,555 1,972 2,250 2,378 2,401 

0,7 0,010 0,068 0,210 0,443 0,748 1,102 1,441 1,693 1,816 1,838 

0,8 0,006 0,035 0,108 0,231 0,394 0,590 0,790 0,955 1,049 1,067 

0,9 0,002 0,009 0,031 0,067 0,114 0,173 0,235 0,292 0,328 0,338 

Множитель  
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Таблица 170 

Прогибы и углы поворота, двухпролетной неразрезной балки 

Вид 

деформации 
ζ 

Значения прогибов и углов поворота  

  

при η равном 

0,1  2,0  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  

Прогиб в 

точке a 

0 ,1  2,292  3,878  4,709  4,494  4,613  3,956  3,027  1,976  0,932  2,024  4,125  

0,2  3,878  6,994  8,786  9,312  8,830  -7,598  5,844  3,826  1,796  3,733  8 

0 , 3  4,709  8,786  11,595  12,678  12,234  10,632  8,239  5,424  2,555  4,90  11,375 

0,4  4,914  9,312  12,678  14,496  14,45  12,766  10,02  6,638  3,146  5,40  14 

0,5  4,613  8,83  12,234  14,45  14,91  13,7  10,992  7,33  3,488  5,209  15,625  

0, 6  3,956  7,598  10,632  12,776  13,7  13,056  10,778  7,392  3,564  4,40  16 

0,7  3,027  5,844  8,239  10,002  10,922  10,788  9,389  6,686  3,291  3,15  14,875 

0,8  1,976  3,826  5,424  6,638  7,33  7,392  6,686  5,074  2,618  1,733  12 

0,9  0,932  1,796  2,555 3,146  3,488  3,564  3,291  2,618  1,482  0,525  7,125 

1,1  -0,705  -1,36 -1,945  -2,394  -2,674  -2,736  -2,544  -2,05  -1,218  0,525  -9,375 

1,2  -1,188  -2,30  -3,276  -4,032  -4,5  -4,608  -4,284  -3,45  -2,052  1,733  -20 

1,3  -1,472  -2,85  -4,063  -4,998  -5,578  -5,712  -5,310  -4,28  -2,544  3,15  -30,625 

1,4  -1,584  -3,07  -4,373  -5,376  -6  -6,144  -5,712  -4,60  -2,736  4,40  -40 

1,5  -1,547  -3  -4,266  -5,25  -5,859  -6  -5,578  -4,5  -2,674  5,209  -46,875 

1,6  -1,386  -2,68  -3,822  -4,704  -5,25  -5,376  -4,998  -4,03  -2,394  5,40  -50 

1,7  -1,126  -2,18  -3,104  -3,822  -4,266  -4,373  -4,064  -3,27  -1,945  4,90  -48,125 

1,8  -0,792  -1,53  -2,184  -2,688  -3  -3,072  -2,856  -2,30  -1,368  3,733  -40 

1,9  -0,408  -0,79  -1,126  -1,386  -1,547  -1,587  -1,472  -1,18  -0,705  2,024  -24,375 

Множ 
   

Угол поворота 

на опоре 

0  -24,37  -40  -48,125  -50  -46,875  -40  -25,625  -20  -9,375  -20,83 -4 1, 677  

2, 0  +4,125  +8  +11,375  +14  +15,625  +16  +14,875  +12  +7,125 -20,83 +291,667 

Множ 
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Таблица 171 

Прогибы и углы поворота трехпролетной неразрезной балки 

 

Вид  

деформац

ии 

ζ 

 

 
 

Прогибы и углы поворота при η равном 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5  0,6  0,7  0,8  0,9  1,1  1,2  1,3  1,4  1,5  

Прогиб в 

точке a 

0,1  2,264  3,825  4,634  4,822  4,510  3,850  2,929  1,897  0,885  -0,64  -1,05 -1,27 -1,32 -1,23  2,442  -1,102  

0,2  3,825  6,892  8,640  9,13  8,63  7,39  5,654 3,672  1,705  -1,24 -2,04  -2,16  -2,56  -2,40 4,53  -2,138  

0,3  4,634  8,640  11,38 12,42  11,95 10,34  7,968 5,206  2,42  -1,77 -2,91  -3,50  -3,64  -3,41  6,037  -3,039  

0,1  4,822  9,133  12,42  14,18  14,10  12,40  9,66  6,369  2,98  -2,18  -3,58  -4,31  -4,48  -4,20  6,8  -3,741  

0,5  4,510  8,630  11,95  14,10  14,55  13,3  10,55  7,03  3,310  -2,43  -4,00 -4,81  -5,00  -4,68  6,77  -4,17  

0, 6  3,850  7,393  10,34 12,40  13,3  12,61  10, 4  7,085  3,382  -2,49  -4,09  -4,92  -5,12  -4,80  6,0  -4,275  

0,7  2,929  5,654  7,968  9,666  10,55  10,40  9,035  6,400  3,122  -2,32 -3,80  -4,58  -4,76  -4,46  4,637  -3,975  

0,8  1 ,8 9  3,672  5,206  6,369  7,03  7,085  6,400  4,844  2,481  -1,87  -3,07  -3,69  -3,84  -3,60  2,93  -3,206  

0,9  0,883  1,705  2,425  2,986  3,310  3,382  3,122  2,481  1,400  -1,11  -1,82  -2,19  -2,28  -2,19  1,242  -1,904  

1 , 1  -0,64  -1,24  -1,77  -2,18  -2,43  -2,49  -2,32 -1,87  -1,11  1,341  2,318  2,832  2,964  2,783  -0,40  2,502  

1,2  -1,05  -2,04  -2,91  -3,58  -4,00  -4,09  -3,80  -3,07  - 1,82  2,318  4,434  5,706  6,112  5,830  -0,27  5,338  

1,3  -1,27  -2,46  -3,50  -4,31  -4,81  -4,92  -4,58  -3,69   - 2,19  2,832  5,705  7,889  8,828  8,625  0,087  8,174  

1, 4  -1,32  -2,56  -3,64  -4,48  -5,00  -5,12  -4,76  -3,84  - 2,28  2,964  6, 11   8,82  10,49  10,70  +0,4  10,67  

1,5  -1,23  -2,40  -3,41  -4,20  -4,68  -4,80  -4,46  -3,60  -2,13  2,783  5,83  8,62  10,70  11,45  0,52  12,51  

1,6  -1,05  -2,04  -2,91  -3,58  -4,00  -4,09  -3,80  -3,07  -1,82  2,396  5,038  7,554  9,56  10,70  0,4  13,34  

1,7  -0,80  -1,56  -2,22  -2,74  -3,06  -3,14  -2,91  -2,35  -1,39  1,833  3,884  5,878  7,554  8,625  0,087  12,84  

1,8  -0,52  -1,02  -1,45  -1,79  -2,00  -2,04  -1,90  -1,54 -0,91  1,19  2,546  3,88  5,038  5,830  -0,27  10,67  

1,9  -0,24  -0,48  -0,68  -0,84  -0,93  -0,96  -0,89  -0,72  -0,42  0,566  1,196  1,83  2,39  2,783  -0,40 6,50  

2,1  0,188  0,365  0,519  0,638  0,712  0,730  0,678  0,517  0,325  -0,42  -0,91  -1,39  -1,82  -2,13  1,242  -8,890  

2,2  0,317  0,614  0,874  1,075  1,2  1,22  1,142  0,922  0,547  -0,72  -1,54  -2,35  -3,07  -3,60  2,93  -19,18  

2,3  0,393  0,762  1,083  1,333  1,487  1,523  1,416  1,142  0,678  -0,89  -1,90  -2,91  -3,80  -4,46  4,637  -29,61  
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2,4  0,422  0,819  1,165  1,43  1,60  1,638  1,523  1,229  0,730  -0,96  -2,04  -3,14  -4,09  -4,80  6,0  -38,93  

2,5  0,412  0,800  1,137  1,400  1,562  1,600  1,487  1,200  0,71  -0,93  -2,00  -3,06  -4,00  -4,68  6,77  -45,81  

2,6  0,370  0,717  1,019  1,254  1,400  1,434  1,333  1,075  0,638  -0,84  -1,79  -2,74  -3,58  -4,20 6,8  -49,04  

2,7  0,300  0,582  0,828  1,019  1,137  1,165  1,083  0,874  0,519  -0,68  -1,45  -2,22  -2,91  -3,41  6,037  -47,35  

2,8  0,211  0,410  0,528  0,717  0,800  0,819  0,762  0,614  0,365  -0,48  -1,02  -1,56  -2,04  -2,40  4,53  -39,46  

2,9  0,109  0,211  0,300  0,370  0,412  0,422  0,393  0,817  0,188  -0,24  -0,52  -0,80  -1,05  -1,23 2,442  -24,94  

Мно

ж    

Угол 

поворота 

на опоре 

0  -24,1 -39,4 -47,3 -49,0 -45,8 -38,9 -24,6 -19,2  -8,9  6,5  10,66 12,83 13,3 +12,5  -25,0  11,13  

3,0  -1,1  -2,13  -3,03 -3,73  -4,16  -4,26  -3,96  -3,2  -1,9  +2,5  +5,33  +8,16  +10,6 +12,5  -25,0  288,8  

Мно

ж    

 

 

Таблица 172  

Прогибы и углы поворота четырехпролетной неразрезной балки 

Вид 

деформации 
ζ  

  Прогибы и углы поворота при η равном 

0,2  0,4  0,6  0,8  1,1  1,3  1,5  1,7  1,9  

Прогиб в 

 точке a 

0,1 3,821  4,815  3,842  1,891  -0,639  -1,255  -1,214  -0,784  -0,235  2,324  0,295  

0,2  6,884  9,120  7,379  3,662  -1,239  -2,436  -2,358  -1,525 -0,458  4,301  0,573  

0,4  9,120 14,16 12,382 6,35 -2,169 -4,263 -4,126 -2,697 -0,801 6,400  1,002  

0,6  7,379  12,382  12,618  7,062  -2,478  -4,872  -4,715  -3,053  -0,915  5,542  1,146  

0,8  3,662  6,35  7,062  4,827  -1,859  -3,654  -3,536  -2,286  -0,686  2,587  0,859  

1,1  -1,239  -2,169  -2,478  -1,859  1,331  2,799  2,733  1,782  0,540  -0,139  -0,670  

1,3  -2,436  -4,263  -4,872  -3,654  2,799  7,782  8,463  5,710  1,747  0,963  -2,188  

1,5  -2,358  -4,126  -4,715  -3,536  2,733  8,463  11,142 8,367  2,654  1,863  -3,35  

1,7  -1,525  -2,697  -3,053  -2,286  1,782  5,710  8,367  7,626  2,697  1,464  -3,440  
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1,9  -0,458  -0,801  -0,915  -0,686  0,540  1,747  2,654  2,697  1,273  0,290  -1,742  

2,1  0,339  0,585  0,669  0,502  -0,392  -1,280  -1,959  -2,012  -1,019  0,290  2,384  

2,3  0,659  1,125  1,32  0,99  -0,773  -2,526  -3,867  -3,970  -2,012  1,464  7,940  

2,5  0,642  1,124  1,285  0,964  -0,753  -2,459  -3,764  -3,867  -1,959  1,863  12,281  

2,7  0,419  0,735  0,084  0,63  -0,492  -1,608  -2,459  -2,526  -1,280  0,963  12,693  

2,9  0,128  0,225  0,258  0,193  -0,151  -0,492  -0,753  -0,773  -0,392  -0,139  6,458  

3,2  -0,164  -0,288  -0,330  -0,247  0,193  0,63  0,964  0,99  0,502  2,587  -19,136  

3,4  -0,219  -0,384  -0,438  -0,330  0,258  0,84  1,285  1,32  0,669  5,542  -38,848  

3,6  -0,192  -0,336  -0,384  -0,288  0,225  0,735  1,124  1,125  0,585  6,400  -48,992  

3,8  -0,110  -0,192  -0,219  -0,164  0,128  0,419  0,642  0,659  0,334  4,301  -39,424  

3,9  -0,057  -0,099  -0,114  -0,085  0,066  0,217  0,333  0,342  0,173  2,324  -24,078  

 Множит. 
   

Угол 

поворота на 

опоре 

0,0  -39,429 -49  -38,858  -19,142 6,454 12,688 12,279 7,975 2,383  -23,808  -2,983  

4,0  0,571  +1  1,142  0,858  -0,671  -2,187  -3,346  -3,437  -1,742  -23,808  288,7  

Множит. 
   

 

 


