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Постановка проблеми.  На сьогоднішній день є ефективним 

рішення для суб’єктів підприємницької діяльності та виробництва це 

встановлення сонячних електростанцій на даху будівель та споруд.  

При будівництві сільськогосподарських, громадських і 

промислових будівель  поширеним та основним будівельним 

матеріалом для конструкцій покриття є цільна або клеєна деревина. 

Вітчизняний і зарубіжний досвід показав, що найбільш доцільно 

застосовувати дерев'яні кроквяні конструкції, несучі конструкції у 

вигляді напівферм або полурам, ферм і рам при будівництві, через 

невелику масу конструкцій і малої механізації при збиранні каркасів. 

В процесі експлуатації дерев'яні конструкції втрачають міцність, 

деформативні, тепло- і звукоізоляційні властивості, а також піддаються 

загниванню, грибковим захворюванням і тому, щоб продовжити їх 

термін служби, необхідно виконати ряд заходів по ліквідації 

вищевказаних недоліків. 

Вченими проведено колосальну роботу по визначенню різних 

видів дефектних станів експлуатованих дерев'яних конструкцій, 

причин їх появи, а також по розробці різних методів і способів 

відновлення і посилення дерев'яних конструкцій. Основні результати 

такої роботи відображені в працях М.Д. Бойко, В.В. Большакова, І.М. 

Гуськова, Г.Н. Зубарєва, В.Ф. Іванова, А.В. Калугіна, Г.Г. Карлсена,  

Kúdela J., Slaninka R., Escalantea M.R., Brandon D., Samoilenko E.V. [1], 

Ulrike Dackermann [2], Chunhui Liao, Paulo B. Lourenço [3], Mariapaola 

Riggio [4] та інших вчених. 

Основні матеріали досліджень. Згідно результатів проведеного 

інженерно-технічного обстеження будівлі  представлена загальна 

характеристика будівлі. [5, 6] 

Об'єктом обстеження є будівельні конструкції одноповерхової 

будівлі зерносклад №2 з габаритними розмірами в плані 34,1 х 20,1 м. 

Склад розташований в сільськогосподарському комплексі ХПП ПраТ 

«Херсонський КХП» за адресом: Херсонська обл., Білозерський район, 

с. Микільське, вул. Репринська, будинок 2-А.  

Конструктивна схема зерноскладу №2 – неповний каркас.  

Поперечний переріз будівлі це поперечна рама, яка  складає з 

дерев’яної внутрішньої рами. Елементи дерев’яної рами виконані з 
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брусу і круглих колод. Загальний вигляд дерев’яної рами зерноскладу 

№2 представлено на рис. 1 та поперечний розріз будівлі на рис. 2. 

 
Рис. 1. Внутрішні несучі дерев’яні конструкції  зерноскладу №2 

 
Рис. 2. Поперечний переріз будівлі зерноскладу №2 

 

Зовнішні стіни будівлі виконані з використанням бутової кладки з 

вапняку товщиною   750 мм.  
Фундаменти – стрічкові із бутової кладки з вапняку. Окремо 

виконані фундаменти  під суцільно дерев’яні стойки. 

Дах -  двосхилий. Водостік неорганізований. Покрівля виконана з 

профільованого листа типу Н без лакофарбового покриття  по ДСТУ Б 

В.2.6-9 по об’ємною кроквяній системі. 

Кроквяні ноги, які виконані з дерев’яного брусу прямокутного 

перерізу встановлені с кроком  60 см.  Нижні кінці кроквяних ніг 

опираються на зовнішні стіни. Кроквяні ноги підтримуються системою 

прогонів, стойок, підкосів.   

В результаті обстеження будівлі під час експлуатації було 

встановлено, що  дерев’яні конструкції рами мають дефекти та 



пошкодження: тріщини в деревині елементів конструкцій; прогини 

елементів.  

Для оцінки несучої здатності конструкцій рами будівлі 

зерноскладу №2, згідно з нормами [7-10] виконано розрахунок 

дерев’яної рами з застосуванням розрахункової моделі у програмному 

комплексу «Ліра САПР 2013».   

Розрахунок дерев’яної рами  виконувався у такій послідовності 

згідно з діючими нормами:  

– встановлення розрахункової схеми рами;  

– визначення та збір навантаження відповідно до ДБН В.1.2-2; 

– визначення розрахункових зусиль в елементах рами; 

– підбір поперечних перерізів елементів.  

Розрахункова схема з доданими навантаженнями представлена на                    

рис. 3-5.  

 

Рис. 3. Епюра згинаючих моментів 

 
Рис. 4. Епюра поперечних зусиль 



 
Рис. 5. Епюра повздовжніх зусиль в елементах дерев’яної 

рами 

Висновки. Переріз існуючих елементів дерев’яної рами  

задовольняє згідно розрахунку. Прийняте рішення   виконати 

підсилення або заміну нижнього поясу рами у зв’язку з надмірним 

прогином та заміну металевої підвіски.  

Отримані дані впроваджені в будівельну практику при 

капітальному ремонті зернового складу №2. 
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