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АРКИ З ДВОТАВРОВИМИ ПЕРЕРІЗАМИ В ПОКРИТТЯХ АНГАРІВ ВЕЛИКИХ
ПРОЛЬОТІВ
У роботі розглянуто можливість застосування в якості покриттів ангарів великих прольотів для літаків сталевих арок кругового та еліптичного обрисів постійного двотаврового поперечного перерізу за умови обмежених значень кроків арок вздовж будівлі. Статичні розрахунки виконані для двох- та трьохшарнірних арок
за допомогою програмного комплексу SCAD. Схеми снігового та вітрового навантажень прийняті згідно
діючих в Україні норм. Результати розрахунків підтвердили можливість застосування в якості покриттів ангарів великих прольотів арок з двотавровими поперечними перерізами незначної висоти. Відмічено, що двохшарнірні арки є більш вигідними, ніж трьохшарнірні. Більш вигідними є арки кругового обрису, ніж арки
еліптичного обрису.
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Вступ. Найголовнішим показником ефективності конструкції, як відомо, є її мінімальна матеріаломісткість. А вона в свою чергу залежить від значень внутрішніх зусиль та
напружень, що мають місце в конструкції під дією на неї зовнішніх навантажень. До найбільш невигідних за показником матеріаломісткості відносяться згинальні елементи – балки [1-3], де згинаючий момент є головним зусиллям, що впливає на розміри поперечного
перерізу. Ідея створення конструкцій, що мали б понижені значення згинаючих моментів,
привела людство до впровадження в такі конструкції, як арки, рами та балки з криволінійними ділянками [4-8], – криволінійних стержнів. Окрім цього, криволінійні стержні є основними елементами при створенні оригінальних архітектурних витворів [4, 9].
Криволінійні стержні можна класифікувати за наступними параметрами: 1) за геометричною формою (обрисом) – кругові, еліптичні, параболічні, довільної форми; 2) за кривиною – постійної, змінної; 3) за значенням кривини – великої (криволінійні ділянки рам
та балок), або малої (переважно арки); 4) за матеріалом – сталеві, дерев’яні, залізобетонні,
пластикові (наприклад, клеєфанерні та ін.), комбіновані; 5) за перерізом – постійного, змінного; 6) за формою перерізу – суцільні, наскрізні, двотаврові, коробчаті, прямокутні та ін.;
7) за конструктивом – неармовані або армовані; 8) за видом напружено-деформованого
стану – центрально-розтягнуті, центрально-стиснуті, одночасно працюють на розтяг із згином або на стиск із згином; 9) за ступенем деформативності – гнучкі, напівжорсткі, жорсткі
(як, правило, ванти); 10) за статичною схемою – трьохшарнірні, двохшарнірні та безшарнірні.
Класифікація криволінійних стержнів дозволяє вірно аналізувати відповідні теорії їх
розрахунку та особливості конструктивних рішень будівельних конструкцій із застосуванням криволінійних стержнів [10, 11].
Проблема. Використовуючи принцип концентрації матеріалу, в багатьох сучасних
ангарах поперечні несучі конструкції їх покриттів у вигляді рам та арок мають значні
кроки вздовж будівлі, чим в свою чергу обумовлюють для них значні навантаження. З метою зниження матеріаломісткості конструкцій, їх проектують наскрізними решітчастого
типу. Але з іншого боку решітчасті конструкції є значно працемісткими у порівнянні з
суцільностінчатими.
Мета роботи. Розглянуто можливість застосування в якості покриття ангару для літаків криволінійних стержнів малої кривини, а саме сталевих арок кругового та еліптичного обрисів постійного двотаврового поперечного перерізу.
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Зміст та результати роботи. Геометричні параметри арок прийняті з міркувань розміщення в ангарі літака типу Боінг 747 (рис. 1), що має довжину 76.3 м, розмах крила
68.5 м, ширину фюзеляжа 6.5 м, висоту 19.4 м. Снігове та вітрове навантаження прийняті
за [12], як для м. Харкова. Крок арок В=4м.
𝑥2

𝑦2

Поверхня еліпса описується його канонічним рівнянням 𝑎2 + 𝑏2 = 1 ,
(1)
де a і b - велика і мала напівосі, а=90,6/2=45,3 м; b=f=22,3 м (рис. 1, а). Ордината у поверхні
𝑏
при заданій абсцисі х обчислюється за виразом, що випливає з (1): 𝑦 = 𝑎 ∙ √(𝑎2 − 𝑥 2 ). (2)
Кут α між горизонтом та нахилом дотичної до поверхні арки в її заданій точці визначається за виразом
𝑏
𝑥
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (− ∙
).
𝑎 √(𝑎2 − 𝑥 2 )

(3)

Знак мінус в (3) вказує на те, що в додатному квадранті координат х і у кут α відраховується від горизонту за годинниковою стрілкою. Від’ємне значення кута α показано на
рис. 1 а, б.

Рис. 1. Схеми обрисів арок ангара: а) еліптичний б) круговий (розміри в мм).

Коло є частинним випадком еліпса за умови, що a=b=R, тоді з (1) маємо канонічне
рівняння для поверхні по колу: 𝑥 2 + 𝑦 2 = 𝑅 2 ,
(4)
де R – радіус кола, визначається за виразом (рис. 1, б): 𝑅 = 𝑓 +

(𝑙/2)2 −𝑓 2
2∙𝑓

.

(5)

При l=91,031м та f= 22,3м за (5) маємо R=57,6м.
Кут α між горизонтом та нахилом дотичної до поверхні кругової арки в її заданій
точці визначається за виразом
𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (−

𝑥
√(𝑅 2 − 𝑥 2 )

).

(6)
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На опорі кругової арки при х=l/2=91,031/2=45,516м за (6) маємо: α=52.20.
Навантаження від власної ваги покриття включає в себе: сендвіч – плити розміром
1500×4000мм (характеристична вага 0,3 кН/м2) + попередньо характеристична власна вага
арки – 0,4 кН/м2. Коефіцієнт надійності будівлі за призначенням – 1,1 [13]. Сумарне погонне вертикальне розрахункове граничне значення постійного навантаження qm від власної ваги покриття на арку (рис. 3, а) дорівнює qm= 3,52 кН/м.
Згідно [12] для м. Харкова вертикальне граничне розрахункове значення снігового
навантаження, розподіленого по поверхні покриття арки, дорівнює:
𝑞𝑚,сн (𝛼) = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑆𝑜 ∙ 𝜇(𝛼) ∙ 𝐵 ∙ 𝛾𝑛 == 1,0 ∙ 1,6 ∙ 𝜇(𝛼) ∙ 4,0 ∙ 1,1 == 7,04 ∙ 𝜇(𝛼), кН/м.

(7)

В формулі (7) використані загально прийняті позначення. Згідно [12] маємо два варіанти розподілу снігового навантаження по поверхні арки (рис. 2) у залежності від виразу
коефіцієнта μ(α):
𝜇1 (𝛼) = 𝑐𝑜𝑠1.8𝛼, 𝜇2 (𝛼) = 2.4𝑐𝑜𝑠1.4𝛼,

(8)

де 0 ≤ 𝛼 ≤ 500 . Відповідно при α=0 за (7) з урахуванням (8) маємо: 𝑞𝑚,сн (0) = 7,04кН/м
– для першого варіанту і 𝑞𝑚,сн (0) = 0кН/м – для другого варіанту. При α=500 за (7) з урахуванням (8) маємо: 𝑞𝑚,сн (500 ) = 0 – для першого варіанту і 𝑞𝑚,сн (500 ) = 15,9кН/м – для
другого варіанту.

Рис. 2. Коефіцієнти μ для арок

Епюри постійного і снігового навантажень на арку кругового обрису зображені на
рис. 3. Аналогічні епюри мають місце і для еліптичної арки.

а)

б)

в)
Рис. 3. Епюри вертикальних навантажень на арку кругового обрису, кН/м: а) власна вага; б) снігове – перший варіант; в) снігове - другий варіант
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Згідно [12] для м. Харкова граничне розрахункове значення вітрового навантаження,
розподіленого по поверхні покриття арки, дорівнює:
𝑞𝑚,𝑤 = 𝛾𝑓𝑚 ∙ 𝑊𝑜 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶ℎ ∙ 𝐵 ∙ 𝛾𝑛 = 1,0 ∙ 0,43 ∙ 𝐶𝑒 ∙ 𝐶ℎ ∙ 4,0 ∙ 1,1 = 1,892, кН/м.

(9)

Значення коефіцієнта Се наведені в [12], додаток І, схема 3. Значення коефіцієнта Сh
згідно зміни №1 до [12] залежать від висоти h над поверхнею землі: Сh(h≤5м)=0.4,
Сh(h=10м)=0.6, Сh(h=20м)=0.85, Сh(h=40м)=1.15.
На рис. 4, рис. 5 зображені епюри вітрового навантаження відповідно на кругову та
еліптичну арки (вітер діє зліва направо).

Рис. 4. Вітрове навантаження на кругову арку, кН/м (вітер зліва направо)

Рис. 5. Вітрове навантаження на еліптичну арку, кН/м (вітер зліва направо)

Статичний розрахунок арок виконаний за допомогою програмного комплексу SCAD
[14] для наступних комбінацій наведених вище навантажень [12]: 1) власна вага + сніг по
cos; 2) власна вага + сніг по sin; 3) власна вага + вітер направо; 4) власна вага + сніг по
cos·0.9 + вітер направо·0.9; 5) власна вага + сніг по sin·0.9 + вітер направо·0.9.
Результати статичного розрахунку кругової та еліптичної двох- та трьохшарнірних
арок у вигляді епюр згинаючих моментів М з найбільшими їх значеннями наведені на
рис. 6-7.

а)
б)
Рис. 6. Епюри М, кНм і опорні реакції, кН, кругових арок для 5)-ї комбінації навантажень: а) двохшарнірна арка; б) трьохшарнірна арка
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Жорсткості на розтяг-стиск та згинання арок обчислювалися для двотаврових їх перерізів (рис. 6), що задовольняли умовам міцності та місцевої стійкості стінки і стиснутих
полиць. Порівнюючи за рис. 6 значення зусиль в кругових арках: двох- та аналогічній трьохшарнірній, бачимо, що в двохшарнірній арці вони дещо менші (в обох випадках маємо
5) -ту комбінацію навантажень).
Переріз двохшарнірної кругової арки (рис. 8): bf=20 см, tf=1,6 см, tw=1 см, hw=100 см,
h=103,2 см, А=164 см2 (площа перерізу). Фактичні максимальні нормальні напруження в
розрахунковому перерізі дорівнюють σmax=22,75 кН/см2.

а)
б)
Рис. 7. Епюри М, кНм і опорні реакції, кН, еліптичних арок для 1)-ї комбінації навантажень:
а) двохшарнірна арка; б) трьохшарнірна арка

Рис. 8. Переріз арки

Переріз трьохшарнірної кругової арки: bf=30 см, tf=1,8 см, tw=1 см, hw=100 см,
h=103,6 см, А=208 см2, σmax=18,77 кН/см2 (для арки із сталі С245 маємо значне недонапруження). Але збільшення перерізу трьохшарнірної арки зумовлене її пониженою стійкістю
(див. нижче).
За рис. 7 маємо аналогічні результати порівняння між собою зусиль для еліптичних
двох- та трьохшарнірних арок - в двохшарнірній арці вони дещо менші (в обох випадках
маємо 1) -у комбінацію навантажень).
Переріз двохшарнірної еліптичної арки (рис. 7): bf=36см, tf=2см, tw=1см, hw=110см,
h=114см, А=254см2. Фактичні максимальні нормальні напруження в розрахунковому перерізі дорівнюють σmax=23,81кН/см2.
Переріз трьохшарнірної еліптичної арки: bf=36см, tf=2см, tw=1см, hw=142см, h=146см,
А=286см2, σmax=23,28кН/см2.
Порівняємо кругові арки з еліптичними за витратами сталі на одну арку. Довжина
кругової двохшарнірної арки становить Lкр=104,96м, а її маса:
mкр= ρст·А·Lкр =7850кг/м3·0,0164м2·104,96м=13512,5кг.
Довжина еліптичної двохшарнірної арки становить Lел=109,28м, а її маса:
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mел= ρст·А·Lел =7850кг/м3· 0,0254м2·109,28м=21789,34кг.

(11)

Різниця в масі на одну арку становить 8276,84кг, тобто складає 61,3% від маси кругової арки.
Також важливим фактором є показник площі поперечного перерізу будівлі ангару,
оскільки вона формує об’єм будівлі, який в зимовий час потрібно опалювати. Площа перерізу ангару з круговою поверхнею складає 1416,235 м2, а з еліптичною - 1586,7 м2. За
цим показником розрахований в роботі еліптичний за обрисом ангар програє круговому.
Але вигляд ангару з еліптичним обрисом покриття архітектурно є більш вразливим,
ніж з круговим. Також еліптичні арки за поперечним перерізом можуть бути близькими до
кругових в районах будівництва з теплими зимовими періодами з відсутністю або незначним сніговим навантаженням. Головним критерієм їх несучої здатності буде забезпечення
стійкості арок в їх площині, так і з їх площини.
Розрахунки стійкості розглянутих в роботі арок показали, що вони мають найменші
коефіцієнти запасу стійкості саме із їх площин. Тому в конструкціях розглянутих покриттів передбачено зв’язкові блоки, що об’єднують сусідні арки (рис. 9).

а)
Рис. 9. Конструкції зв’язкових блоків арок: а) кругових; б) еліптичних

б)

На рис. 10-11 наведені результати розрахунків стійкості розглянутих у роботі арок.

а)

б)
Рис. 10. Форма втрати стійкості двохшарнірної кругової арки для 2)-ї комбінації навантажень з
коефіцієнтом запасу стійкості К=1,61: а) в площині арки; б) в плані

Форми втрати стійкості еліптичних арок є аналогічними формам за рис. 10. При
цьому, коефіцієнти запасу стійкості К мають наступні мінімальні значення: К=1,74 – для
двохшарнірної еліптичної арки при 1)-ій комбінації навантажень; К=1,6 – для трьохшарнірної еліптичної арки також при 1)-ій комбінації навантажень.
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Порівнюючи коефіцієнти запасу стійкості арок, бачимо, що еліптичні є більш стійкі,
ніж кругові. Це перш за все пояснюється більшою шириною полиць їх двотаврових перерізів.

а)

б)
Рис. 11. Форма втрати стійкості трьохшарнірної кругової арки для 1)-ї комбінації навантажень
з коефіцієнтом запасу стійкості К=1,51: а) в площині арки; б) в плані

Висновки. Дослідження показали можливість застосування суцільностінчатих сталевих арок у якості поперечних несучих конструкцій ангарів великих прольотів та обмежених значеннях кроків арок.
Арки кругового обрису за витратами сталі та об’ємом будівлі є більш вигідними, ніж
арки еліптичного обрису. Арки двохшарнірні більш вигідні, ніж арки трьохшарнірні.
Арки еліптичного обрису є більш виразними архітектурно, а також можуть конкурувати з круговими арками в теплих кліматичних районах.
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Cherednik D.L. ARCHES WITH I-SECTIONS IN THE HANGAR ROOFS OF LARGE SPANS. The paper
considers the possibility of using as coatings hangars of large spans for aircraft, steel arches of circular and elliptical
outlines of a constant I-section, provided that the values of the steps of the arches along the building are limited.
Static calculations were performed for two- and three-hinged arches using the SCAD software package. Schemes of
snow and wind loads are accepted according to the norms operating in Ukraine. The results of the calculations confirmed the possibility of using as coatings for hangars large spans of arches with I-beam cross-sections of insignificant height. Arches of circular shape are more profitable than arches of elliptical shape.
Keywords: hangar covering, arches of circular and elliptical outlines, two-hinged arches, three-hinged arches, Ibeam cross section.
7.

200

