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Виконано розрахунок армування колони, що зазнає динамічного впливу від удару автотранспорту без урахування
грунтових умов, з впливом грунтових умов та удару, ручний розрахунок без впливу удару. Аналіз підібраної робочої
арматури.
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Abstract
Calculation of the reinforcement of the column, which undergoes a dynamic influence from the impact of
vehicles without taking into account the soil conditions, with the influence of soil conditions and impact, manual
calculation without impact influence. Analysis of the selected working armature.
Keywords: column, reinforcement, dynamic impact, emergency impact, reinforced concrete.
Стрімкий розвиток техніки в значній мірі сприяє задоволенню різноманітних потреб життєдіяльності
людей. Однак, в певній мірі, цей процес призводить до необхідності зміни вимог до несучих конструкцій
каркасу, незалежно від експлуатаційних навантажень вони можуть бути схильні до дії аварійних
навантажень динамічного характеру.[1]
На сьогоднішній день існує дуже велика ймовірність небезпечних аварійних ударних впливів на
будівлі і споруди. Практика зведення і експлуатації об’єктів промислового, громадського, енергетичного
та транспортного будівництва показує, що у всьому світі за останні роки значно зросла кількість аварійних
ударних впливів на будівельні конструкції. Дослідження поведінки залізобетонних колон, які підвержені
ударним впливам дуже важлива, оскільки в розрахунковій схемі більшості споруд вони являться
основними несучими елементами. Такі впливи в багатьох випадках супроводжуються значними
матеріальними збитками, і наслідком таких впливів нерідко стає гибель людей.[1,2]
Актуальність теми.
Останніми роками розрахунок залізобетонних конструкцій мало змінювався і уточнювався відповідно
до сьогоднішніх потреб. За нормами [3] при розрахунку залізобетонної колони та підбору її армування,
поперечний удар та умови грунту не враховується. Але можливість такого удару не виключена. Одним із
варіантів такого виду впливу на колону може бути аварійний удар автомобіля. У зв’язку з нинішньою
кількістю дорожньо-транспортних пригод необхідно враховувати можливість аварійного удару, і
відповідно до цього виконувати розрахунок і підбір армування.
Мета і задачі дослідження.
Метою даної роботи є аналіз та вдосконалення підбору робочої арматури для колони каркасної будівлі
при аварійному впливі від удару автомобіля. Відповідно до даної мети необхідно виконати наступні
завдання:
- Здійснити ручний розрахунок та підбір армування без врахування аварійного впливу від удару
автомобіля;
- Розробити об’ємну розрахункову схему у ПК «ЛІРА – САПФІР»;

- Розрахунок армування колони, що зазнає динамічного впливу від удару автотранспорту без урахування
грунтових умов;
- Розрахунок армування колони, що зазнає динамічного впливу від удару автотранспорту з урахуванням
грунтових умов
- Виконати порівняльний аналіз підібраної арматури;
- Виконати числові дослідження для виявлення техніко–економічної доцільності проведених розрахунків.
Висновки
Для більш точного розрахунку армування елементів колони в програмному комплексі ПК «ЛІРАСАПФІР» очевидно, що окрім визначеного навантаження від вищележачих конструкцій слід також
враховувати впливи від удару автомобільного транспорту та грунтових умов майданчику. Всі
вищезазначені фактори необхідно враховувати для того, щоб забезпечити стійкість конструкції у випадку
аварійної ситуації, та її подальшу нормальну роботу.
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