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KIRISH 

Respublikamizni xalqaro maydonida obroʻsi va raqobatbardoshligini 

oshirish, iqtisodiyotimizni yanada modernizatsiya va diversifikatsiya qilish 

hisobidan taraqqiyotimizning lakomativi boʻlgan yetakchi tarmoqlarni jadal 

rivojlantirish koʻp jihatdan ta’lim muassasalarida tayyorlanayotgan kadrlarning 

bilimiga va salohiyatiga bevosita bogʻliq boʻlib qolmoqda. Shu bois ham hozirgi 

kunda davlatimiz prezidenti tomonidan ta’lim tizimini yanada isloh qilishga katta 

e’tibor berilmoqda. Bunda ta’lim muassasalarining moddiy-texnik va axborot 

resurs bazasini mustahkamlash, oʻquv-tarbiya jarayonini yuqori sifatli oʻquv 

adabiyotlari va ilgʻor pedogogik texnologiyalar bilan ta’minlash, 

tayyorlanayotgan kadrlarning sifat darajasini oshirishga hamda raqobatbardosh 

muhitda va va ta’lim tizimini har tomonlama rivojlantirish ta’lim sohasidagi 

ustivor vazifalardan biri boʻlib qolmoqda.  

Yuqorida qayd etilgan vazifalardan kelib chiqqan holda, hozirgi kunda 

talabalarning fanlar boʻyicha olgan nazariy bilimlarini mustahkamlash va ularda 

amaliy koʻnikmalarni shakillantirish maqsadida ma’ruza amaliy mashgʻulot 

darslarini toʻgʻri tashkil etishga va ularni sifatli oʻquv va uslubiy qoʻllanmalar 

bilan ta’minlashga katta e’tibor qaratilmoqda. Mazkur uslubiy qoʻllanma ham shu 

yoʻsinda bajarilgan amaliy ishlardan boʻlib, u “Injenerlik konstruksiyalari” 

fanining asosiy tarkibiy qismlaridan biri boʻlgan “Yogʻoch konstruksiyalari” 

boʻlimi boʻyicha “Yogʻoch konstruksiya elementlarini hisoblash” mavzusida 

tayyorlandi.  

Uslubiy qoʻllanma “Gidrotexnika qurilishi”, “Suv xoʻjaligi va melioratsiya”, 

“Gidrotexnika inshootlari va nasos stansiyalaridan foydalanish” hamda suv 

xoʻjaligiga oid boshqa bakalavriat ta’lim yoʻnalishlari talabalari uchun “Injenerlik 

konstruksiyalari” fanining “Yogʻoch konstruksiyalari” boʻlimi boʻyicha ma’ruza 

va amaliy mashgʻulot  darslarini oʻtishiga moʻljallab tuzildi. Unda yogʻoch 

konstruksiya elementlarini turli zoʻriqqanlik holatlari boʻyicha hisoblash asoslari 

keltirilgan. 
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Uslubiy qoʻllanmani tuzishda yogʻoch konstruksiyalarni loyihalash va 

hisoblashga oid amaldagi me’yoriy hujjatlardan unumli foydalaniladi.  Shu bois 

ham mazkur uslubiy qoʻllanmadan talabalardan tashqari fan oʻqituvchilari va 

loyiha-qurilish tashkilotlarining injener-texnik hodimlari ham bino va 

inshootlarning  yogʻoch konstruksiyalarini loyihalash va hisoblashga oid 

injenerlik masalalarini hal etishda unumli foydalanishlari mumkin.  
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1.QURILISHBOP YOGʻOCHLAR VA ULARNING XOSSALARI 

 

1.1 Qurilishbop yogʻochlar haqida umumiy ma’lumot  

 

Yogʻoch qimmatbaho konstruksion tabiiy qurilish materiali boʻlib, 

qurilishning deyarli barcha sohalarida keng qoʻllaniladi. Qurilishbop yogʻochlar 

Respublikamizga asosan Rossiyadan va boshqa shimoliy davlatlardan tashib 

keltiriladi. Qurilishbop yogʻoch zaxiralari boʻyicha Rossiya federatsiyasi dunyoda 

yetakchi oʻrinni egallaydi. Rossiyadagi oʻrmonlarning qariyib ¾ qismi Sibir va 

uzoq sharq oʻlkalarida joylashgan. Ushbu oʻrmonlarning ¾ qismida qurilishbop 

ignabargli daraxt navlari: listvenitsa, sosna,pixta va kedr oʻsadi. Qolgan ¼ 

qismida bargli yogʻoch navlari: dub, buk, osina, grab va boshqalardan iborat. 

Oʻzbekistonda yetishtirilayotgan daraxtlardan asosan terak, togʻ archasi va 

qayragʻoch navli yogʻochlardan qurilishda foydalanish mumkin. Bu esa 

Respublikamizni qurilishbop yogʻochga boʻlgan ehtiyojini toʻliq qondira olmaydi. 

Shuning uchun ham, keyingi yillarda Respublikamizda oʻrmon xoʻjaligini 

rivojlantirishga katta e’tibor berilmoqda.  

Yogʻoch konstruksiyalarini tayyorlashda asosan ignabargli yogʻochlardan: 

sosna, yel, listvennitsa, pixta va kedrdan keng foydalaniladi. Yuqorida qayd 

etilgan qurilishbop yogʻochlar togʻri chiziqli boʻlib, mexanik xossalari bargli 

yogʻochlarga nisbatan ancha yaxshi va tarkibida smola miqdori nisbatan koʻp 

boʻlganligi uchun ularning chirishga turgʻunligi yuqori boʻladi. Bargli qattiq 

yogʻoch navlari (dub, buk, grab va boshqalar) oʻta muhim kichik yogʻoch 

detallarni (nagel, shponka, prokladka va boshqa) tayyorlashda ishlatiladi. Bereza 

esa asosan qurilish fanerlarini va qatlamli plastinalarni tayyorlashda keng 

qoʻllaniladi. Bargli yumshoq yogʻoch navlaridan (osina, olxo, terak va boshqa) 

yordamchi inshootlarni qurishda vaqtinchalik yogʻoch konstruksiyalarni barpo 

etishda hamda monolit beton va temir- beton ishlarini bajarishda turli xildagi 

qoliplarni tayyorlash uchun ishlatiladi.  

Yogʻoch konstruksion quriliish materiali sifatida quyidagi afzalliklarga ega: 

hususiy massasiga nisbatan yetarli, yuk koʻtarish qobilyatiga ega; normal 

sharoitlarda bardavomiyligi yuqori, yogʻochlarga ishlov berish nisbatan oson, 

yogʻoch konstruksiyalarni tayyorlash yuqori texnologiyalarga asoslangan 

temperatura ta’siridagi chiziqli kengayish koeffitsienti juda kichik (tolalar 

yoʻnalishida         ), issiqlik oʻtkazish koeffitsenti nisbatan kichik (quruq 

yogʻochlarda        
  

     
), issiqlik yutish sigʻimi ancha yuqori (quruq 

yogʻochlarda         
  

    
) va kimyoviy muhitlarga turgʻunligi yuqori.  
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Qurilishbop yogʻochlarning asosiy kamchiliklari quyidagilardan iborat: 

olovbardoshliligi juda kichik (150…160
0 

haroratda alangalanib ketishi mumkin), 

tashqi muhit ta’sirida chirishga moyilligi yuqori, bioturgʻunligi past, fizik va 

mexanik xossalari eksplutatsiya davridagi namlik va temperatura ta’sirida 

bevosita bogʻliq yogʻoch tanasidagi tabiiy nuqsonlar uning mustahlkamligini va 

hizmat muddatini kamaytirib yuboradi. 

 

1.2 Yogʻochning fizik xossalari 

Yogʻoch tanasi tolalardan iborat yacheykali tuzilishga ega boʻlgan tabiiy 

material boʻlganligi uchun yogʻochlarning namligi katta intervalda oʻzgarishi 

mumkin. Masalan, yangi kesilgan daraxtlardan tayyorlangan yogʻochning namligi 

100 % gacha bolishi mumkin. Asta sekin tabiiy sharoitda yoki quritish jarayonida 

yogʻochning namligi kamayib boradi. Yogʻoch konstruksiyalarni barpo etishda 

alohida elementlarning namligi 20…25% atrofida boʻlishi mumkin. Yelimlab 

tayyorlangan yogʻoch konstruksiyalarda esa bu koʻrsatkichni 9…15% artofida 

boʻlishi talab etiladi.  

Yogʻochlarni saqlash yoki yogʻoch konstruksiyalarning eksplutatsiyasi 

davrida namlik katta intervalda oʻzgarib turishi, (10…40%) yogʻochlarda 

kirishish yoki shishish hodisalarini yuzaga kelishiga sabab boʻladi. Ushbu 

deformatsiyalar odatda bir hilda boʻlmaydi. Kirishish deformatsiyalari namlik va 

haroratni oʻzgarishi natijasida yogʻoch tolalariga koʻndalang yoʻnalishda 4…10% 

tashkil etsa, ushbu koʻrsatkich tolalar yoʻnalishi boʻyicha 0,3 % dan oshmaydi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1-rasm Yogʻoch materiallarining qurishi natijasida yuzaga keladigan 

deformatsiyalar: 

1- koʻndalang kesim oʻlchamlarini kamayishi, 2- kirishish yoriqlarini hosil boʻlishi, 3,4- 

koʻndalang va boʻylama yoʻnalishdagi egriliklar. 

 

Yogʻochning namligi 30% dan ortib ketsa, uning tanasida erkin suv hosil 

boʻladi va namlik ta’siridagi kirishish va shishish deformatsiyalari deyarli 

kuzatilmaydi. Yogʻochning qurishi natijasida yuzaga keladigan 
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deformatsiyalarning oʻzgarishi yogʻochning tashqi sirtidan markaziga tomon bir 

hilda boʻlmaydi va natijada yogʻochning tashqi sirtida kirishish yoriqlari va 

tilingan yogʻoch taxtalarda esa koʻndalang va boʻylama egriliklarni keltirib 

chiqaradi. (1.1 - rasm) 

Yogʻoch konstruksiya elementlarining qurishi natijasida ularning oʻlchamlari 

kichrayib, kirishish deformatsiyalari yuzaga keladi. Yogʻoch namlanganida esa 

uning oʻlchamlari kattalashib shishish deformatsiyalari yuzaga keladi. Ushbu 

deformatsiyalar yogʻochning yoʻnalishiga qarab turlicha qiymatlarga ega boʻlishi 

mumkin. Masalan, tolalar yoʻnalishiga koʻndalang tarzda tangensial yoʻnalishida 

6…10% gacha, radial yoʻnalishda esa 3…5% gacha boʻlishi mumkin. Yogʻoch 

tolalariga boʻylama yoʻnalishda esa kirishish deformatsiyalari juda kichik 

qiymatga ega boʻladi, taxminan 0,1…0,3% ni tashkil etadi. 

Yogʻochning issiqlik oʻtkazuvchanligi juda kichik boʻladi, masalan, tolalar 

yoʻnalishiga koʻndalang tarzda quruq yogʻochning issiqlik oʻtkazish koeffitsienti 

       
  

      
  ni tashkil etadi. Shu bois ham yogʻoch elementlaridan qoplama 

sifatida keng foydalaniladi. Yogʻoch nisbatan yengil tabiiy konstruksion material 

boʻlganligi uchun uning zichligi bir qancha omillarga: yogʻochning naviga, 

yoshiga, namligiga koʻp jihatdan bogʻliq boʻladi. Yogʻochlarning zichligi odatda 

ularning namligi, W= 18% da aniqlanadi. Masalan, yangi kesilgan sosna va yel 

daraxtlarining zichligi       
  

   dan iborat. Agar, ushbu yogʻochlar havoning 

namligi 75% dan yuqori boʻlmagan xonalarda ishlatilsa, ularning zichligi  

      
  

  , agar havoning namligi 75 % dan yuqori boʻlsa, yuqoridagi 

yogʻochlarning zichligi       
  

   deb qabul qilinadi. Yogʻoch konstruksiya 

elementlari namligi 75 % dan yuqori boʻlgan hollarda yoki ochiq havoda ishlasa 

ularning zichligi mos ravishda            
  

   deb qabul qilinadi. Aksariyat 

qurilishbop yogʻochlarning zichligi suvning zichligidan kichik boʻlganligi uchun 

kesilgan qurilishbop yogʻochlar daryolarda oqizish yoʻli bilan yogʻochlarga ishlov 

beradigan korxonalarga toshib keltirishadi. 

 

1.3 Yogʻochning mexanik xossalari 

 

Yogʻochlarning mexanik xossalari har turdagi yogʻoch navlaridan olingan 

namunalarni turli zoʻriqqanlik holatlarida sinash yoʻli bilan aniqlanadi. 

Yogʻochlarning mexanik hossalariga elementning fazodagi vaziyati va unga ta’sir 

etadigan kuchning yoʻnalishi katta ta’sir koʻrsatishi mumkin. Bundan tashqari,  

yogʻoch anizatrop material boʻlganligi uchun, uning mexanik xossalariga tashqi 
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muhit (harorat, namlik) ta’siri ham katta ahamiyatga ega. Agar tashqi kuch 

yogʻoch tolalari yoʻnalishida ta’sir etsa, yogʻochning mustahkamligi katta 

koʻrsatkichlarga ega boʻlib, deformatsiyasi juda kichik boʻladi. Aksincha, tashqi 

kuch yogʻochning tolalariga koʻndalang ravishda ta’sir etsa uning mustahkamligi 

kichik boʻlib, deformatsiyasi maksimal qiymatga ega boʻladi.  

Yogʻochning mustahkamligi ularning qanday zoʻriqqanlik holatida 

ishlashiga ham bevosita bogʻliq boʻladi. Masalan, yogʻoch konstruksiya elementi 

choʻzilishga ishlasa, uning zoʻriqqanlik holatidagi deformatsiyalanishi chiziqli-

elastik materiallarniki singari kechadi. Bunda yogʻochning buzilishi va uning 

tolalarini notekis birin-ketin uzilishi natijasida toʻsatdan yuzaga keladi. Shu bois  

ham yogʻochdagi tabiiy va sun’iy nuqsonlar choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch 

elementlarning mustahkamligiga sezilarli darajada salbiy ta’sir koʻrsatadi. Shuni 

e’tiborga olgan holda yogʻoch konstruksiyalarni tayyorlash uchun 1- navdagi 

qurilishbop yogʻochlardan foydalanish tavsiya etiladi.  

Yogʻoch konstruksiya elementlari siqilishga ishlasa, elementga ta’sir 

etadigan yukning miqdorini ortishi bilan elementning deformatsiyalanishi tez 

orada nochiziqli koʻrinishga ega boʻladi va yogʻochning elastik-plastik materiallar 

singari ishlashi yaqqol koʻzga tashlanadi. Yogʻochlardagi nuqsonlarning ta’siri 

choʻzilishga ishlaydigan yogʻochlarnikiga nisbatan ancha kichik boʻladi. Shu bois 

ham siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni tayyorlash uchun 2- navli 

qurilishbop yogʻochlardan ham foydalanishga ruxsat etiladi. 

Agar, yogʻoch konstruksiya elementlari egilishga ishlasa, elementning 

neytral oʻqiga nisbatan bir tomoni choʻzilishga, ikkinchi tomoni esa siqilishga 

ishlaydi. Bunda yogʻochning siqilishga ishlaydigan tomoni elastik-plastik 

xarakterga ega boʻlganligi uchun undagi tolalarni gʻijimlashishi hisobiga 

deformatsiya ortib boradi va choʻzilgan qismidagi yogʻoch tolalarining birin-ketin 

uzilishi natijasida elementning buzlilishi yuzaga keladi. 

Yogʻoch konstruksiya elementlari siqilishga (yorilishga) juda yomon 

ishlaydi va ularning buzilishi moʻrt materiallar singari toʻsatdan yuzaga keladi. 

Yogʻoch konstruksiyalarni tayyorlashda keng qoʻllaniladigan nuqsonlarsiz 1- 

navli toza sosna yogʻoch turli zoʻriqqanlik holatlariga sinab koʻrilganida uning 

vaqtinchalik mustahkamligining oʻrtacha qiymati quyidagi koʻrsatkichlarga ega 

boʻladi: oʻq boʻylab choʻzilishga 100 MPa, egilishga 80MPa, oʻq boʻylab 

siqilishga 44 MPa va nihoyat yorilishda 7MPa. Yogʻochlarning ezilishga boʻlgan 

mustahkamligi yogʻochning eziladigan qismining oʻlchamlariga va eziladigan 

qismining yuzasini sinalayotgan elementning umumiy yuzasiga boʻlgan nisbatiga 

bevosita bogʻliq boʻladi. Shundan kelib chiqqan holda ezilishga ishlaydigan 

yogʻoch elementlarining hisobiy qarshiligi umumiy yoki mahalliy ezilishga 

alohida qabul qilinadi (1-jadval).  
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Yogʻochlarning mustahkamligiga ularning namligi katta ta’sir koʻrsatadi. 

Masalan, agar yogʻochning namligi 0 dan 30% gacha oshirilsa uning 

mustahkamligi sezilarli darajada kamayadi va aksincha yogʻochning namligi 30% 

dan 0 % gacha kamaytirilsa uning mustahkamligi taxminan 1,5…3 marta ortishi 

mumkin. Ushbu jarayonda yogʻochning elastiklik moduli ham mos ravishda 

25…30% gacha oʻzgaradi. 

Yogʻochlarning mustahkamligiga ularning namligidan tashqari tashqi muhit 

harorati ham sezilarli darajada ta’sir koʻrsatadi. Masalan, haroratning 50
0 

gacha 

koʻtarilishi natijasida, yogʻochning mustahkamligi va elastiklik moduli 20% ga 

kamayadi va u sezilarli darajada moʻrtlashib qoladi. Yogʻochning harorati 10
0 

C 

dan 50
0 

C boʻlgan oraliqda uning mustahkamlik chegarasidagi zoʻriqishini 

quyidagi ifoda orqali aniqlash mumkin.  

                                                                                              (1.1)  

bu yerda: 

    -yogʻochning 20
0 

C haroratdagi boshlangʻich mustahkamligi;   – 

tuzatish koeffitsienti, masalan siqilishga ishlaydigan sosna navli yogʻoch uchun 

 =3,5 MPa; t –yogʻochning harorati. 

Manfiy haroratlarda yogʻoch tanasidagi suv muzga aylanadi va yogʻochning 

siqilishga boʻlgan mustahkamligi 25% gacha ortsada, lekin u juda moʻrtlashib 

qoladi va uning tanasida turli darajadagi yoriqlarni hosil boʻlishiga sabab boʻladi. 

Yogʻochlarning harorat ta’siridagi deformatsiyasi ularning chiziqli 

kengayish koeffitsientlari orqali aniqlanadi. Yogʻoch tolalarining yoʻnalishi 

boʻyicha ushbu koeffitsient juda kichik boʻlib,             dan iborat.  

Yogʻochlarning mustahkamligi va deformatsiyasiga yuqorida keltirilgan 

omillardan tashqari yuklarning ta’sir etish davomiyligi ham katta ta’sir koʻrsatadi. 

Agar, yogʻoch konstruksiya elementi davomli ta’sir etuvchi yuk ta’sirida boʻlsa, 

uning mustahkamligi qisqa muddatli yuk ta’sirida boʻlgan element 

mustahkamligidan deyarli ikki marta kichik boʻladi.  

Konstruksiyaga ta’sir etadigan tebranma yuklar ham yogʻochning 

mustahkamligini sezilarli darajada kamaytiradi. 

Yogʻochlarning bikrligi ularning yuk ta’siridagi deformatsiyalanish 

darajasini ifodalaydi. Ushbu koʻrsatkich bevosita yogʻochning tuzilishiga bogʻliq 

boʻlib, unchalar katta qiymatga ega boʻlmaydi. Chunki yogʻoch tanasi juda koʻp 

sonli naychasimon tolalardan tashkil topgan. Yogʻochlarning deformatsiyasi 

asosan ikki turga boʻlinadi, ya’ni elastik va plastik deformatsiyalardan iborat. 

Yuklanganlikning dastlabki bosqichlarida yuzaga keladigan elastik deformatsiya 

yuklar olinganidan soʻng orqaga qaytadi, ya’ni ularni tiklanuvchi deformatsiyalar 

deb qarash mumkin. Yuklanganlikning keyingi bosqichlarida plastik 

deformatsiyalar yuzaga keladi va ular yuklar olinganidan soʻng ham toʻliq orqaga 



10 
 

qaytmaydi va shu bois ham ularni tiklanmaydigan yoki qoldiq deformatsiyalar 

deb qarash mumkin.  

Yogʻochlarning bikrligi ularning naviga, kuch yoʻnalishiga, yogʻochning 

namligiga va yuklarning ta’sir etish davomiyligiga bevosita bogʻliq boʻladi. 

Yogʻochlarning bikrligi ularning elastiklik moduli E orqali aniqlanadi. 

Yogʻochlarning elastiklik moduli boshqa materiallarga nisbatan katta intervalda 

oʻzgarishi mumkin. Masalan, igna bargli qurilishbop yogʻoch navlari 

laboratoriyada sinalganida E       MPa yetib boradi. Lekin, amalda normal 

sharoitda ishlaydigan yogʻoch namunalarining elastiklik moduli deyarli 1,5 marta 

kichik boʻladi deb ya’ni, E=10
4 

MPa qabul qilinadi. Namlik ortishi bilan ochiq 

holda ishlaydigan yogʻochlarning elastiklik moduli 0,9 dan 0,75 gacha boʻlgan 

koeffitsient orqali kamaytiriladi.  

Uzoq vaqt doimiy yuk ta’sirida ishlaydigan yogʻochlarning deformatsiyasi 

vaqt sayin ortib borishi kuzatiladi. Ushbu deformatsiya odatda oquvchanlik 

deformatsiya deb ataladi.  

 

1.4  Qurilishda ishlatiladigan yogʻoch materiallar va ularning turlari  

 

Qurilishda ishlatiladigan yogʻoch materiallar asosan ikkita turga boʻlinadi: 

- dumaloq kesimli yogʻoch materiallar; 

-  tilingan yogʻoch materiallar.  

Dumaloq kesmli yogʻoch materiallar odatda hodalar deb ataladi. Ular 

qurilishbop yogʻochlarning ikki uchidan kesib, shoxchalaridan tozalanadi va 

davlat standarti boʻyicha buyurtmachilarga yetkazib beriladi. Qurilishbop yogʻoch 

hodalar koʻndalang kesimining oʻlchamlari boʻyicha uch guruhga boʻlinadi:  

1) Kichik hodalar, diametri 8…13 sm oraligʻida boʻladi;  

2) Oʻrtacha hodalar, diametri 14…24 sm oraligʻida boʻladi; 

3) Katta hodalar, diametri 26 sm va undan katta boʻlgan hodalar kiradi. 

Qurilishbop yogʻoch hodalarning boʻylama qirqimi kesik konus shaklida 

boʻladi va ularing diametri pastdan yuqoriga qarab kichrayib boradi. Sifatli 

yogʻoch hodalarda ularning diametrini kichrayib boorish darajasi har bir metr 

uzunlikda 0,8sm/m dan ortiq boʻlmasligi kerak.  

Yogʻoch hodalarning yoʻgʻonligini belgilashda ularning uchki tomonidagi 

diametri e’tiborga olinadi. Qurilishbop yogʻoch hodalar davlat standartlari 

boʻyicha 4,0; 4,5; 5,0;5,5; 6,0 va 6,5m uzunlikda boʻladi. Sanoat va fuqaro 

qurilishida asosan oʻrtacha oʻlchamli (            ) boʻlgan yogʻoch 

hodalardan keng foydalaniladi. Gidrotexnika inshootlarini qurishda maxsus 

buyurtmalar asosida katta oʻlchamli xodalar 9,5m gacha boʻlgan uzunlikda 

tayyorlanishi mumkin. Kichik oʻlchamli xodalardan esa  (       ) yuk tashish 
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vagonlarining chetiga tirgovuch ustunlar sifatida hamda vaqtinchalik bino va 

inshootlarni qurishda yogʻoch konstruksiya elementlari sifatida foydalaniladi. 

 

1.5 Qurilishbop tilingan yogʻoch materiallar 

 

Odatda katta yoshli va katta oʻlchamli qurilishbop yogʻochlardan kesib 

olingan hodalarni dumaloq arrali stanoklarda yoki yogʻoch tilish ramalari 

yordamida boʻylama tilish yoʻli bilan qurilishbop tilingan yogʻoch materiallar 

tayyorlanadi. Ularning koʻndalang kesimi asosan toʻgʻri toʻrtburchak yoki kvadrat 

shaklida boʻladi. Tilingan yogʻoch materiallarning odatda toʻrtta tomoni yoki 

faqat qarama-qarshi ikki tomoni tilingan boʻlishi mumkin. (1.2-rasm) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2-rasm.Qurilishbop yogʻoch materiallar 

1-hoda; 2-plastina; 3-hodaning boʻylama qirqimi; 4- ikki tomoni qirqilgan brus(лежень); 

5- yarim qirqilgan brus; 6-toʻrt tomoni qirqilgan brus; 7- bruscha; 8- yupqa taxta; 9- qalin taxta. 

 

Tilingan yogʻoch materillarning uzunligi davlat standarti boʻyicha 1m dan 

6,5 m gacha boʻlgan uzunlikda iste’molchilarga yetkazib beriladi. Ayrim hollarda, 

masalan gidrotexnika inshootlari qurilishi uchun ularning uzunligi 9,5m gacha 

boʻlishi mumkin. 

 

Nazorat savollari 1 

 

1. Qurilishbop yogʻochlar asosan qaysi davlatlarda yetishtiriladi? 
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2. Yogʻochlar konstruksion qurilish materiali sifatida qanday 

afzalliklarga va kamchiliklarga ega?  

3. Qurilishning qaysi sohalarida yogʻoch konstruksiyalardan keng 

qoʻllaniladi?  

4. Suv xoʻjaligi qurilishida yogʻoch konstruksiyalaridan qanday 

maqsadlarda foydalaniladi?  

5. Yogʻoch konstruksiyalarni tayyorlashda asosan qanday yogʻoch 

navlaridan foydalaniladi?  

6. Yogʻochlarning tanasi qanday xususiyatga ega? 

7. Yogʻochning fizik xossalariga nimalar kiradi?  

8. Yogʻoch konstruksiyalarni barpo etishda alohida elementlarning 

namligi necha % dan ortiq boʻlmasligi kerak? 

9. Qurilishbop yogʻochlar qanday haroratlarda oʻz –oʻzidan 

alangalanib ketishi mumkin?  

10. Yogʻochlarning namligi oʻzgarishi uning qanday xossalariga ta’sir 

etadi? 

11. Yogʻochlardagi kirishish deformatsiyalari (tolalar yoʻnalishi va 

tolalar yoʻnalishiga koʻndalang tarzda) necha % ni tashkil etadi? 

12.  Qurilishda ishlatiladigan yogʻoch materiallar qanday turlarga 

boʻlinadi? 

13.  Qurilishda ishlatiladigan yogʻoch hodalar diametri boʻyicha qanday 

guruhlarga boʻlinadi? 

14. Sifatli yogʻoch xodalarning konuslik darajasi qanday qiymatga ega 

boʻlishi kerak? 

15. Yogʻoch xodalarning hajmi uning qanday uning qanday oʻlchamlari 

orqali aniqlanadi? 

16. Qurilishda ishlatiladigan yogʻoch xodalarning standart uzunligi 

qanday intervalda boʻladi? 

17. Gidrotexnika inshootlari qurilishida qoʻllaniladigan yogʻoch 

xodalarning maksimal uzunligi necha metrgacha boʻlishi mumkin? 

18. Tilingan yogʻoch materiallar deganda nimani tushunasiz?  

19. Tilingan yogʻoch materiallarga nimalar kiradi? 

20. Yogʻoch bruslar taxtalardan nimasi bilan farqlanadi? 

21. Yogʻoch taxtalarning maksimal qalinligi necha mm gacha boʻladi? 

22. Tilingan yogʻoch materiallarning standart uzunligi qanday 

intervalda boʻladi? 
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2. YOGʻOCH KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINING HISOBI 

 

2.1 Yogʻoch konstruksiya elementlarini hisoblash asoslari  

 

Yogʻoch konstruksiyalari ham, boshqa turdagi injenerlik konstruksiyalari 

singari chegaraviy holatlar boʻyicha hisoblanadi. Bunda birinchi chegaraviy holat 

boʻyicha konstruksiyaning mustahkamligi va ustivorligi tekshirilib, ya’ni;  

                                                 yoki          (2.1)  

Uning tashqi yuklarni koʻtarishga yaroqli yoki yaroqsizligi baholanadi. 

Ikkinchi chegaraviy holat boʻyicha esa, konstruksiyaning solqiligi va 

deformatsiyasi, ogʻish burchagi, tebranish amplitudasi va chastotasi hisoblanib, 

uning, normal foydalanishga yaroqligi tekshiriladi. ya’ni :  

                                                                                         [ ],                                      (2.2) 

Yogʻoch konstruksiya elementlarining hisoblashni oʻziga xos xususiyatlari 

shundan iboratki, konstruksiya uchun qoʻllaniladigan har bir yogʻoch 

materialning hisobiy tasniflari toʻgʻri aniqlanishi kerak.  

 

2.2 Yogʻochning normativ qarshiligi, Rtn 

 

Yogʻochlarning normativ qarshiligi Rtn  har bir turdagi yogʻoch navlari 

uchun ulardan olingan namunalarni turli hildagi zoʻriqganlik holatlari boʻyicha 

(choʻzilishga, siqilishga, egilishga va yorilishga) sinash yoʻli bilan aniqlanadi. 

Bunda sinalayotgan yogʻoch namunalarida hech qanday nuqsonlar boʻlmasligi 

kerak. Namunalarni sinash jarayonida, ularning namligi 12 % atrofida boʻlishi va 

havo harorati esa +20 
0 
C atrofida boʻlishi talab etiladi.  

 

2.3 Yogʻochlarning hisobiy qarshiligi, Rt  

 

Yogʻochlarning hisobiy qarshiligi Rt  ularning normativ qarshiligini material 

boʻyicha ishonchlilik koeffitsientiga boʻlib aniqlanadi,ya’ni:   

                                                        
   
  

  ,                          (2.3) 

bu yerda     - materialning normativ qarshiligi, MPa;   - material boʻyicha 

ishonchlilik koeffitsienti 

Material boʻyicha ishonchlilik koeffitsienti orqali yogʻoch konstruksiya 

elementlarining mustahkamligini kamayishiga ta’sir etadigan asosiy omillar 

hisobga olinadi: turlicha zoʻriqqanlik holatlari, materialning notekis strukturasi, 

materialdagi tabiiy nuqsonlar va tashqi shikastlar, konstruksiya elementlarining 
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haqiqiy oʻlchamlarini, sinalayotgan namunalarning loyihadagi oʻlchamlaridan 

farqlanishi, yuklarni ta’sir etish davomiyligi va h.k  

Yuqorida sanab oʻtilgan omillarni e’tiborga olgan holda konstruksiya 

elementlarining qanday zoʻriqqanlik holatida boʻlishiga qarab, material boʻyicha 

ishonchlilik koeffitsienti      juda katta diapazonda,            oʻzgarishi 

mumkin. 

Quyidagi 2.1-jadvalda qurilishda keng qoʻllaniladigan qaragʻay va qora 

qaragʻay navli qurilishbop yogʻochlarning hisobiy qarshiliklari keltirilgan. 

Eslatma: ishlab chiqarishda qurilishbopn yogʻochlarning nomlari asosan asl 

nomlari bilan ataladi, masalan qoragʻay-sisna, qora qoragʻay – yeli. 

2.1-jadval 

Qaragʻay va qora qaragʻay navli yogʻochlarning hisobiy qarshiligi. 

 

№ 

 

 

Zoʻriqqanlik holatlari va elementlarning 

tasnifi 

 

Belgilanishi 

Quyida 

belgilangan yogʻoch 

navi uchun hisobiy 

qarshilik, MPa 

1 2 3 

1 Egilish, siqilish va tolalar yoʻnalishi 

boʻyicha ezilish:  

a) Balandligi 50 sm gacha boʻlgan, 

koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak 

shaklidagi elementlar uchun (b va c bandlar 

kirmaydi) 

b) Kengligi 11…13 sm, balandligi 13…50 

sm boʻlgan, koʻndalang kesimi toʻgʻri 

toʻrtburchak shaklidagi elementlar uchun  

c) Kengligi 13 sm dan katta, balandligi 

13..50 sm boʻlgan koʻndalang kesimi toʻgʻri 

toʻrtburchak shakildagi elementlar uchun. 

d) Dumaloq koʻndalang kesimli yogʻoch 

materiallar uchun (qirqimlar boʻlmasligi kerak ) 

 

 

 

Rt  

 

 

 

Rt 

 

Rt 

 

 

Rt 

 

 

 

14 

 

 

 

15 

 

16 

 

 

- 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

8,5 

 

 

 

10 

 

11 

 

 

10 

2 Tollar boʻyicha choʻzilishda:  

a) Yelinlanmagan elementlarda  

b) Yelimlangan elementlarda 

 

Rtt 

Rtt 

 

10 

12 

 

7 

9 

 

- 

- 

3 Siqilish va tolalar yoʻnalishiga koʻndalang 

toʻliq yuza boʻyicha ezilishda 

Rt90 1,8 1,8 1,8 

4 Tolalar yoʻnalishiga koʻndalang boʻlgan 

mahalliy ezilishda: 

a) Konstruksiyaning tayanch qisimlarida, 

tirnoq oʻyib biriktirishda  va elementlarni 

tugunlarda biriktirishda 

b) Shaybalar ostida (ezilish burchagi 90
0 
dan 

 

 

 

Rt,loc 90 

 

Rt,loc 90 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

 

3 

 

4 
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60
0 
gacha boʻlgan hollarda) 

5 Tolalar yoʻnalishi boʻyicha yorilishida: 

a) Yelimlanmagan elementlarning egilishida  

b) Yelimlangan elementlarning egilishida  

c) Tirnoq oʻyib biriktirishdagi maksimal 

zoʻriqishlari uchun  

d) Yelimlangan birikmalardagi mahalliy 

yorilishlarning maksimal zoʻriqishlari uchun 

 

Rt sb 

Rt sb 

Rts 

 

Rts 

 

1,8 

1,6 

2,4 

 

2,1 

 

1,6 

1,5 

2,1 

 

2,1 

 

1,6 

1,5 

2,1 

 

2,1 

6 Tolalar yoʻnalishiga nisbatan koʻndalang 

yorilishida:  

a) Yelimlanmagan elementlarning 

biriktirishda  

b) Yelimlangan elementlarning biriktirishda  

 

 

Rts90 

 

Rts90 

 

 

 

1 

 

0,7 

 

 

0,8 

 

0,7 

 

 

0,6 

 

0,6 

 

Agar, yogʻoch konstruksiya elementiga tashqi kuchlar tolalar yoʻnalishiga 

nisbatan  burchagi boʻyicha ta’sir etsa, yogʻochning ezilishga va yorilishga 

boʻlgan boʻlgan hisobiy qarshiligi quyidagicha aniqlanadi: 

Ezilishga:  

                                             

  (
  

    
  )      

        (2,4) 

Yorilishga: 

                                           
   

  (
   

     
  )      

      (2,5) 

 

Qurilishda asosan Rossiyadan keltirilgan qaragʻay va qoraqaragʻay navli 

qurilishbop yogʻochlardan keng foydalaniladi. Bunday yogʻochlarning mexanik 

hossalari bir – biriga juda yaqin. Shu bois ham mazkur yogʻochlarning hisobiy 

qarshiliklari yuqoridagi 2.1 jadvalda keltirildi. Lekin, nisbatan oz boʻlsa ham 

qurilishda boshqa navdagi yogʻochlardan ham turli maqsadlarda foydalaniladi. 

Bunday yogʻochlarning turli zoʻriqqanlik holatlaridagi hisobiy qarshiliklarini 

aniqlash uchun yuqoridagi 2.1 jadvalda keltirilgan qiymatlari mos ravishda oʻtish 

koeffitsientiga (  ) koʻpaytirib aniqlanadi (2.2-jadval) 

 

2.2-jadval 

Boshqa navdagi ayrim yogʻochlarning hisobiy qarshiliklarini qaragʻay va 

qoraqoragʻay navdagi yogʻochlarning hisobiy qarshiliklariga nisbatan oʻtish 

koeffitsientlari, (  ) 

 

№ 

 

Yogʻoch navlari 

Turli zoʻriqqanlik holatlarida  

Choʻzilish, Siqilish va  
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siqilish, egilish va 

tolalar boʻyicha 

ezilishda 

tolalar yoʻnalishiga 

koʻndalang 

ezilishda 

Yorilishda  

1 Listvennitsa  1,20 1,20 1,00 

2 Sibir kedri 0,90 0,90 0,90 

3 Krasnoyar oʻlkasi 

kedri 

0,65 0,65 0,65 

4 Oq qaragʻay (pixta) 0,80 0,80 0,80 

5 Dub  1,30 2,00 1,30 

 

Eslatma. Keyingi vaqtlarda qurilishda mahalliy qurilishbop yogʻoch 

navlaridan (togʻ archasi, terak, qayragʻoch va h.k) va qoʻshni davlatlardan 

keltirilgan turli xildagi qurilishbop yogʻochlardan ham foydalanilmoqda. Agar 

bunday qurilishbop yogʻochlar uchun davlat standartlari boʻyicha ularning 

mustahkamlik koʻrsatkichlari belgilangan boʻlmasa, har bir partiyadagi yog;och 

namunalarini bevosita sinash yoli bilan ularning normativ va hisobiy qarshiliklari 

aniqlanadi, hamda yuqoridagi 2.1 jadvaldagi etalon koʻrsatkichlarga nisbatan 

oʻtish koeffitsientlari aniqlanadi.  

Yogʻoch konstruksiyalarni barpo etishda qoʻllaniladigan yogʻochlarning 

hisobiy qarshiligiga juda koʻp omillar ta’sir koʻrsatadi. Ushbu omillarning ta’siri 

konstruksiyaning ishlash sharoiti koeffitsientlari orqali inobatga olinishi kerak. 

Yogʻoch konstruksiyalarni loyihalashda ularning ishlash sharoitidan kelib chiqqan 

holda quyidagi omillarning salbiy ta’sirlariga alohida e’tibor berish talab etiladi: 

havoning namligi (   ), haroratning ta’siri (    ), yuklarning ta’sir etish 

davomiyligi      , yuklarning turi (   ), nisbatan katta oʻlchamli kesimlardagi 

tomonlarning oʻzaro nisbati (   ), yelimlab barpo etilgan yogʻoch elementlari 

qatlamlarining qalinligi (    ), yogʻoch konstruksiya elementlarining egrilik 

radiuslari (   ), elementdagi oʻyiq va tasodifiy qirqimlar (   ), va h.k. yuqorida 

sanab oʻtilgan omillar boʻyicha ishlash sharoiti koeffitsientlarining qiymatlari 

SNIP II-25-80 boʻyicha qabul qilinadi. Shunga koʻra qurilishda ishlatiladigan 

yogʻochlarning hisobiy qarshiliklari quyidagi formula yordamida aniqlanadi:  

                                       (
   

  
)                     (2.6) 

 

2.4 Yogʻochlarning elastiklik moduli 

 

Qurilishbop yogʻochlarning haqiqiy elastiklik moduli har bir turdagi yogʻoch 

naviga va ishlash sharoitiga bogʻliq holda yogʻoch namunalarini sinash yoʻli bilan 

aniqlanadi. Odatda yogʻoch namunalari qisqa muddatli yuk ta’sirida sinalsa, 

ularning elastiklik moduli                qabul qilinadi. 



17 
 

Agar yogʻoch konstruksiya elementlari ikkinchi chegaraviy holat boʻyicha 

hisoblansa SNIP II-25-80 boʻyicha ularning tolalar yoʻnalishi boʻyicha elastiklik 

moduli E=10
4 

MPa deb qabul qilinadi. Bunda yogʻoch konstruksiya elementlari 

tashqi muhit ta’sirida qizib ketishdan va namlanishdan himoyalangan boʻlishi 

kerak. Alohida yogʻoch konstruksiya elementlariga ta’sir etadigan asosiy omillar 

(namlikni oʻzgarishi, haroratni oʻzgarishi, davomli ta’sir etuvchi yuklarning 

salmogʻi ) oʻzgaruvchan qiymatga ega boʻladi. Shu bois ham yogʻochlarning 

elastiklik modullari yuqorida qayd etilgan              koeffitsientlariga 

koʻpaytirib qabul qilinadi, ya’ni : 

 

                                                              ,                (2.7) 

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Yogʻoch konstruksiya elementlari qanday usul bilan hisoblanadi? 

2. Yogʻoch konstruksiya elementlarining mustahkamligi va ustivorligi 

nechanchi chegaraviy holat boʻyicha hisoblanadi?  

3. Yogʻoch konstruksiya elementlarining deformatsiyasi, nisbiy solqiligi 

nechanchi chegaraviy holat boʻyicha hisoblanadi?  

4. Yogʻochlarning normativ qarshiligi (Rtn) qanday aniqlanadi?  

5. Yogʻoch namunalarni sinashda ularning namligi necha foiz boʻlishi 

kerak? 

6. Yogʻochlarning hisobiy qarshiligi qanday aniqlanadi? 

7. Yogʻochlarning hisobiy qarshiligini aniqlashda material boʻyicha 

ishonchlilik koeffitsienti (  ) qanday diapazonda oʻzgarishi mumkin? 

8. Yogʻoch  konstruksiya elementlarini hisoblashda ularning elastiklik 

moduli nimaga asoslanib qabul qilinadi? 
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3. MARKAZIY CHOʻZILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH 

ELEMENTLARINING HISOBI 

 

Yogʻoch konstruksiyalarini barpo etishda ularning alohida elementlari 

fazodagi vaziyatiga va ta’sir etuvchi kuchlarning yoʻnalishiga qarab, turlicha 

zoʻriqqanlik holatlarida boʻladi. Masalan, yogʻoch fermalarning quyi bogʻlam 

sterjenlari choʻzilishga ishlaydi. Agar choʻzuvchi kuch element kesimining 

ogʻirlik markazi boʻyicha ta’sir etsa, qaralqyotgan kesimning barcha nuqtalarida 

choʻzuvchi normal zoʻriqishlar hosil boʻladi va bunday elementlar markaziy 

choʻzilgan elementlar deb ataladi. 

Markaziy choʻzilgan elementlarning mustahkamligi quyidagi formula 

boʻyicha tekshiriladi :  

                                               
 
  

      ,                 (3.1) 

bu yerda N- boʻylama choʻzuvchi kuch; An – element koʻndalang kesimining  

foydali yuzasi;      - elementning tolalar yoʻnalishi boʻyicha choʻzilishdagi 

hisobiy qarshiligi  

Choʻzilishga ishlaydigan elementlarning foydali kesim yuzasini aniqlashda 

elementning 200 mm gacha boʻlgan elementar boʻlakchasida joylashgan zaifliklar 

(maxsus teshiklar yoki tabiiy nuqsonlar) bir kesimga keltirib hisoblanadi, ya’ni 

200 mm uzunlikda joylashgan bir nechta zaiflik yuzalari bir kesimga 

joylashtirilgan deb, elementning foydali kesim yuzasi An aniqlanadi. 

a)                                              b) 

 
 

3.1- rasm Yogʻochni choʻzilishga tekshirish va hisoblash sxemalari 

a - deformatsiyalanish grafigi; b- laboratoriyada choʻzilishga tekshiriladigan yogʻoch 

namunasi. 

Yogʻoch konstruksiya elementlarining choʻzilishga boʻlgan mustahkamligi 

nisbatan katta boʻlib, ular choʻzilishga huddi elastik materiallar singari ishlaydi va 

ularning buzilishi huddi moʻrt materiallarni buzilishi singari yuzaga keladi. Bunga 

sabab, boʻylama yoʻnalishdagi yogʻoch tolalarining deyarli bir vaqtda uzilishidir. 

Quyidagi 3.1– rasmda choʻzilishga tekshiriladigan yogʻoch namunasining 

oʻlchamlari va choʻzilishga tekshiriladigan yogʻoch namunasining oʻlchamlari va 

choʻzilishga boʻlgan deformatsiyalanish diagrammasi koʻrsatilgan.  
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Choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining datslabki 

toʻliq kesim yuzasi (brutto) ularda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan zaifliklarni 

e’tiborga olgan holda quyidagicha aniqlanadi:  

                                                       
   

,                         (3.2) 

bu yerda N- elementga ta’sir etadigan boʻylama choʻzuvchi kuch;   - 

element kesimining zaiflashishini ifodalovchi koeffitsient;Kw =1,25…1,5     - 

yogʻochning choʻzilishga boʻlgan hisobiy qarshiligi/  

3.1- Misol. Yogʻoch fermaning alohida elementlari 1- navli qaragʻaydan 

(sosna) tayyorlangan, elementning koʻndalang kesimini toʻgʻri toʻrtburchak 

shaklidagi brusdan qabul qilish tavsiya etilgan. Fermaning quyi belbogʻi 

sterjenlardagi eng katta choʻzuvchi kuch miqdori N =130 kN. Sterjenning keng 

tomoniga perpendikular tarzda ikki qator diametri d = 15 mm teshiklar shaxmat 

usulida oʻyilgan. Har bir qatordagi teshiklar orasidagi masofa S =220 mm. 

Berilgan qiymatlar boʻyicha choʻzilishga ishlaydigan elementning talab etilgan 

koʻndalang kesimining oʻlchamlarini aniqlang.  

Yechilishi: Yuqoridagi 2.1-jadvaldan yogʻochning oʻq boʻylab 

choʻzilishidagi  hisobiy qarshiligini aniqlaymiz,     = 10 MPa, elementda yuzaga 

kelishi mumkin boʻlgan zaiflashishlarni e’tiborga olgan holda, uning talab etilgan 

dastlabki kesim yuzasini aniqlaymiz. 

     
 

   
      

   

    
           

Topilgan A ning qiymati boʻyicha 1-ilovadan davlat standartlari boʻyicha 

tilingan yogʻoch materiallarining talab etilgan oʻlchamlarini (bxh) aniqlaymiz; b = 

125mm, h = 175 mm. Bunda                             

Qaralayotgan elementar boʻlakchada (       ) diametri d = 15 mm li 

ikkita teshik joylashadi., ya’ni n = 2. Choʻzilishga ishlaydigan elementning talab 

etilgan foydali kesim yuzasini aniqlaymiz.  

                                                

Qabul qilingan oʻlchamlar boʻyicha choʻzilishga ishlaydigan elementning 

mustahkamligini birinchi chegaraviy holat boʻyicha tekshiramiz.  

  
 

  
 

   

     
        

  

                       

Elementning hisoblash sxemasi va koʻndalang kesim oʻlchamlari 3.2-rasmda 

keltirilgan.  
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3.2-rasm. Choʻzilishga ishlaydigan elementni hisoblash sxemasi  

a – hisoblash sxemasi; b – buzilish sxemasi; c - koʻndalang kesimi va zoʻriqish epyurasi. 

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Qanday yogʻoch konstruksiya elementlari markaziy choʻzilishga 

ishlaydi? 

2. Markaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarida 

qanday deformatsiya hosil boʻladi? 

3. Markaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarining mustahkamligi qanday formula boʻyicha tekshiriladi? 

4. Element koʻndalang kesimining foydali yuzasi (An) deganda nimani 

tushunasiz? 

5. Element koʻndalang kesimining foydali yuzasini aniqlashda qanday 

boʻlakchadagi zaifliklar bir kesimga keltirilib hisoblanadi? 

6. Choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

dastlabki toʻliq kesim yuzasi qanday aniqlanadi? 
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4. MARKAZIY SIQILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH 

ELEMENTLARINING HISOBI 

 

Markaziy siqilishga asosan yogʻoch fermalarning yuqori belbogʻ sterjenlari, 

ferma ustunlari, ayrim hovonlari va boshqa panjarasimon konstruksiyalarning 

ba’zi bir alohida elementlari ishlaydi. Bunda elementga ta’sir etadigan kuch, 

element koʻndalang kesimning ogʻirlik markazi orqali uning boʻylama oʻqi 

boʻyicha yoʻnalgan boʻladi. Shu bois ham element koʻndalang kesimining barcha 

nuqtalarida siqilishga boʻlgan normal zoʻriqish ( ) deyarli bir xil qiymatga ega 

boʻladi. Yogʻoch konstruksiya elementlari siqilishga, choʻzilishga nisbatan 

birmuncha ishonchli tarzda ishlaydi. Siqilishga ishlaydigan elementlarda 

yuklanganlikning dastlabki bosqichida (taxminan mustahkamlik chegarasining 50 

% gacha) elastik tarzda ishlaydi va deformatsiyaning ortib borishi zoʻriqqanlikka 

nisbatan chiziqli xarakterga ega boʻlib, ular orasidagi bogʻlanish Guk qonuniga 

boʻysinadi. Yuklanganlikning keyingi bosqichida esa, deformatsiya zoʻriqishga 

nisbatan ancha tez oʻsib boradi va ular orasidagi nomutanosiblik yuzaga kelib, 

buzilishga qadar yogʻochning elastiklik xarakteriga ega boʻlgan material singari 

ishlashidan dalolat beradi. (4.1-rasm). Shu bois ham, yogʻoch elementlar 

siqilishga choʻzilishga qaraganda birmuncha ishonchli tarzda ishlaydi deb 

qaraladi. Chunki ularning buzilishi sezilarli darajadagi deformatsiyalardan 

keyingina yuzaga keladi.  

Siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlardagi tabiiy nuqsonlar ularning 

mustahkamligiga uncha ta’sir koʻrsatmaydi.  

Shu bois ham siqlishga ishlaydigan yogʻoch elementlarini tayyorlash uchun 

sifati boʻyicha 2- navdagi yogʻochlarni ham tavsiya etish mukin. Siqlilishga 

ishlaydigan yogʻoch elementlarining koʻndalang kesim oʻlchamlarini ortishi bilan 

ularning ishonchligi ham ortib boradi. Chunki, tabiiy nuqsonlar va nazarda 

tutilmagan qirqimlarni salbiy ta’siri nisbatan kamayib boradi.  

Odatda, siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

buzilishi ularning ishlash jarayonidagi ustivorligini yoʻqolishi natijasida yuzaga 

keladi. Chunki, siqilishga ishlaydigan aksariyat yogʻoch elementlar katta 

egiluvchanlik xususiyatiga ega. Lekin shunga qaramay siqilishga ishlaydigan 

elementning foydali koʻndalang kesim yuzasi zaiflashish hisobiga kichik boʻlgan 

joylarda yoki kichik oʻlchamli siqilishga ishlaydigan elementlarda, qachonki 
 

 
   boʻlgan hollarda, ularning mustahkamligi quyidagicha tekshiriladi:  

                                            
 

  
   ,                (4.1) 
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Bu yerda N- elementga ta’sir etadigan boʻylama siquvchi kuch;    - element 

koʻndalang kesimining foydali yuzasi,     - yogʻochning siqilishga boʻlgan 

hisobiy qarshiligi.  

 

 
 

4.1- rasm. Siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining hisoblash sxemalari 

a – siqilishdagi deformatsiyalanish grafigi va sinaladigan yogʻoch namunasi; 

b – siqilishga hisoblash sxemasi va elementning buzilish jarayonidagi holati; 

c – boʻylama egilish koeffitsentining ( ) element egiluvchanligiga nisbatan oʻzgarish 

grafigi. 

 

Aksariyat hollarda element tomonlarining nisbati 
 

 
   boʻladi. Bu yerda l- 

elementning geometrik uzunligi; b – element koʻndalang kesimining kichik 

oʻlchami.  

Bunday hollarda markaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining 

ustivorligi quyidagi formula boʻyicha tekshiriladi: 

                                             
 

(    )
   ,                                    (4.2) 

bu yerda    - element koʻndalang kesimining hisobiy yuzasi.  

Agar element tanasida zaifliklar boʻlmasa yoki nisbatan kichik oʻlchamli 

zaifliklar boʻlsada, lekin ular elementni tashqi sirtiga chiqmagan boʻlsa (4.2a-
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rasm), bundan tashqari eng xavfli kesmdagi zaiflashish yuzasi 0,25 A dan kichik 

boʻlsa, bunday hollarda     = A deb qabul qilinadi.  

Bu yerda A- elementning toʻliq kesim yuzasi (brutto). Agar zaifliklar 

element tashqi sirtiga chiqmagan boʻlsada, lekin ularning yuzasi 0,25A 23at eng 

yoki katta boʻlsa     = 1,33    deb qabul qilinadi.  

Agar  elementning zaiflashishi simmetrik xarakterga ega boʻlsa va ular 

element sirtiga joylashgan boʻlsa (3.2b-rasm),        deb qabul qilinadi.  - 

boʻylama egilish koeffitsienti:  

Agar element egiluvchanligi      boʻlsa,  

                                                                   (4.3) 

Agar element egiluvchanligi      boʻlsa,  

                                                                  (4.4) 

 Agar element sirtidagi zaiflik nosimmetrik tarzda joylashgan boʻlsa, bunday 

elementlar nomarkaziy siqilishga ishlaydi deb hisoblanadi.  

Siqilishga ishlaydigan elementlarning egiluvchanligi quyidagicha aniqlanadi: 

                                                                                  (4.5) 

bu yerda     - elementning hisobiy uzunligi; i-element kesimining inertsiya 

radiusi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2-rasm. Siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlaridagi zaifliklar: 

a- element xavfli kesimidagi zaiflik ichkarida joylashgan; 

b-element xavfli kesimidagi zaiflik uning tashqi sirti boʻyicha simmetrik joylashgan. 

 

Elementning hisobiy uzunligi uning uchlarini qanday biriktirilganligiga 

bogʻliq holda quyidagicha aniqlanadi.  

                                                                                   (5.6) 

bu yerda   -element uchlarini qay tarzada biriktirilganligini ifodalovchi 

koeffitsient (4.3-rasm); l-siqilishga ishlaydigan elementning geometrik uzunligi.  
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4.3-rasm. Siqilishga ishlaydigan yogʻoch element uchlarini biriktirish sxemalari. 

 

Element kesimining inertsiya radiusi quyidagi formula yordamida hisoblab 

topiladi: 

                                                          √   ,                (4.7) 

bu yerda J-element kesimining qaralayotgan oʻqqa nisbatan inertsiya 

moment; A-element koʻndalang kesimining toʻliq yuzasi (brutto). 

Siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining koʻndalang 

kesimlari aksariyat hollarda toʻgʻri tortburchak yoki doira shaklida boʻladi. 

Bunday hollarda ularning inertsiya radiuslarini quyidagicha aniqlash mumkin: 

- element koʻndalang kesimi bxh oʻlchamli toʻgʻri tortburchak shaklida 

boʻlsa,  

                                        ix = 0,289 h va iy = 0,289b,               (4.8) 

- element koʻndalang kesimi doira shaklida boʻlsa,  

                                                        i = 2,25d       (4.9) 

bu yerda d- element koʻndalang kesimining diametri.  

Agar siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementning mustahkamligi va 

ustivorligi ta’minlansa, eksplutatsiya davrida ularda yuzaga kelishi mumkin 

boʻlgan solqilanish va tebranishlarni oldini olish maqsadida, ularning 

egiluvchanligini quyidagi shart boʻyicha tekshirish talab etiladi: 

                                                            [ ]              (4.10) 

bu yerda [ ] -elementning ruhsat etilgan egiluvchanligi. 

Elementning ruhsat etilgan egiluvchanligini qiymati har bir yogʻoch 

konstruksiya elementining vazifasi va muhimlik darajasidan kelib chiqqan holda, 

mahsus meyyoriy hujjatlarda belgilab qoʻyiladi. (2-ilova). 

Siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarini hisoblashda, 

elementning egiluvchanligi quyidagi talablar asosida qabul qilinadi;  

Agar [ ]      bolsa,           ; 
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Agar [ ]      bolsa,            ; 

Agar [ ]      bolsa,       

Yuqorida keltirilgan formulalar yordamida element kesimining talab etilgan 

oʻchamlari aniqlanadi va ular davlat standartlari boʻyicha tavsiya etilgan 

oʻlchamlarga yaxlitlab qabul qilinadi. (1-ilova). 

4.1.Misol. Uzunligi l=4,5 boʻlgan, koʻndalang kesimi kvadrat shaklidagi sifat 

koʻrsatkichi 2-navli qaragʻay ustun N = 280 kN boʻylama kuch ta’sirida markaziy 

siqilishga ishlaydi. Uning pastki uchi poydevorga qoʻzgʻalmas, yuqori uchi esa 

asosiy toʻsinga sharnirli tarzda mahkamlangan. Uning koʻndalang kesimi toʻliq, 

zaifliklari yoʻq. yuqorida berilgan qiymatlar boʻyicha ustun koʻndakang 

kesimining oʻlchamlarini aniqlang. 

Yechilishi.Yuqorida keltirilgan 2.1-jadvaldan 2-navli qaragʻay yogʻochining 

siqilishga boʻlgan hisobiy qarshiligini aniqlaymiz: Rt = 15MPa yogʻoch 

ustunining ruxsat etilgan egiluvchanligi [ ]      boʻlgani uchun uning dastlabki 

egiluvchanligini      deb qabul qilamiz.          boʻlgani uchun esa 

ustunning boʻylama egilish koeffitsientini quyidagicha aniqlaymiz; 

  
    

   
    

        . 

Ustunning ustivorligini ta’minlash sharti boʻyicha, uning talab etilgan 

koʻndalang kesim yuzasini aniqlaymiz: 

   
 

   
 

   

        
           

Ustunning koʻndalang kesimi kvadrat shaklida boʻlgani uchun uning 

tomonlari talab etilgan oʻlchamlari quyidagicha aniqlanadi: 

      √   √              

Topilgan oʻlchamlarni davlat standarti boʻyicha yaxlitlab, ustun kesimining 

oʻlchamlarini quyidagicha qabul qilamiz: 

b=h= 25 sm 

qabul qilingan oʻchamlar boʻyicha ustunning ustivorligini tekshiramiz. 

Bunda uning koʻndalang kesim yuzasi  

                    

Inertsiya radiusi: 

                      

Ustunning hisobiy uzunligi quyidagicha aniqlanadi: 

                        

Ustunni haqiqiy egiluvchanligi aniqlanadi: 
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         boʻlgani uchun ustundagi boʻylama egilish koeffitsienti 

quyidagicha aniqlanadi: 

                                        

Qabul qilingan ustunning ustivorligini quyidagi shart boʻyicha tekshiramiz: 

  
 

     
 

   

          
     

  

   
                   

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Qanday yogʻoch konstruksiya elementlari markaziy siqilishga ishlaydi? 

Misollar keltiring 

2.  Markaziy siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarida 

boʻylama siquvchi kuch element kesimining qayeriga qoʻyilishi kerak? 

3. Markaziy siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarida 

normal zoʻriqish ( )  epyurasi qanday shakilda boʻladi? 

4. Markaziy siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

dastlabki bosqichida element qay tarzda ishlaydi? 

5. Siqlishga ishlaydigan element oʻlchamalrining nisbati 
 

 
   boʻlsa 

uning mustahkamligi qanday tekshiriladi? 

6. Element oʻlchamlarining nisbati, 
 

 
   boʻlsa uning mustahkamligi 

qanday tekshiriladi? 

7. Siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarida boʻylama 

egilish koeffitsenti ( ) qanday aniqlanadi? 

8. Siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

egiluvchanligi ( ) qanday aniqlanadi? 

9. Siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining hisobiy 

uzunligi (   ) qanday aniqlanadi? 

10. Siqlishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

egiluvchanligi qanday shart boʻyicha tekshiriladi? 
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5. EGILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH KONSTRUKSIYA 

ELEMENTLARINI HISOBLASH 

 

Turli xildagi bino va inshootlar qurilishda qoʻllaniladigan ayrim toʻsinlar, 

sarrovlar, toʻshama taxtalar va gidrotexnika inshootlarining shondorli zatvorlari  

asosan egilishga ishlaydi. Bundan tashqari, vaqtinchalik bino va ishnootlar 

qurilishida ham egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarida tashqi kuchlar asosan 

element oʻqiga perpendikular yoʻnalgan boʻlsa, ularda eguvchi moment M va 

koʻndalang kuch Q hosil boʻladi. Odatda eguvchi moment M elementning oraliq 

kesimida katta qiymatga ega boʻladi. Eguvchi moment M ta’sirida elementda 

normal zoʻriqish   hosil boʻladi. Elementning yuqori qismi siqilishga, pastki 

qismi esa choʻzilishga ishlaydi va natijada yuk ta’siridagi elementda egilish 

yuzaga keladi.  

 

 
 

 

5.1 – rasm. Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni sinash va hisoblash 

sxemalari. 

a- standart yogʻoch namunasini sinash sxemasi va egilish grafigi; 

b- bir oraliqli toʻsinni hisoblash sxemasi; 

d- yogʻoch toʻsinni buzilish sxemasi va undagi normal zoʻriqishlar epyurasi; 

e- qiyishiq egilishdagi yogʻoch toʻsinni hisoblash sxemasi. 
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Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining tayanchga yaqin joylarida 

eguvchi moment M nisbatan kichik boʻlib, koʻndalang kuch Q katta qiymatga ega 

boʻladi. Elementlardagi eguvchi moment va koʻndalang kuch qiymatlari har bir 

holat uchun qurilish mexanikasi qoidalari asosida aniqlanadi. Quyidagi 5.1-

rasmda egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni sinash va hisoblash sxemalari 

keltirilgan.  

Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarida normal zoʻriqish element 

kesimining balandligi boʻyicha notekis taqsimlanadi. Bunda yuklanganlikning 

dastlabki bosqichida zoʻriqish epyurasi chiziqli xarakterga ega boʻlib, kesimning 

chetlarida maksimum qiymatga ega boʻlsa, elementning neytral oʻqida esa  

zoʻriqish nolga teng boʻladi. Yuklanganlikning keyingi bosqichlarida esa 

elementning siqilgan kesimi elasto-plastik material singari ishlaydi va undagi 

zoʻriqish epyurasi asta sekin egri chiziqli tus olib, neytral oʻq elementining 

choʻzilgan tomoniga siljiydi. Natijada elementning siqilgan va choʻzilgan 

kesimidagi zoʻriqishlar oʻzining mustahkamlik chegarasiga yetib borganida 

roʻyirost buzilish yuzaga keladi. 

 Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarda tabiiy nuqsonlar, yuklarning 

davomli ta’sir etishi, yogʻochlarni tilish jarayonidagi tolalarni qirqilib ketishi 

egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlar mustahkamligini kamayishiga sabab 

boʻladi. Shu bois ham, katta yuk koʻtarishga moʻljallangan yogʻoch toʻsinlarning 

ishonchliligini oshirish maqsadida tilinmagan yogʻoch hodalardan foydalanish 

maqsadga muvofiq boʻladi.  

Egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarini loyihalashda 

birinchi chegaraviy holat boʻyicha ularning mustahkamligi va ustivorligi 

tekshiriladi hamda koʻndalang kesimining talab etilgan oʻlchamlari aniqlanadi. 

Qabul qilingan oʻlchamdagi yogʻoch elementlarining oʻz vazifasiga koʻra normal 

foydalanishga yaroqligi esa ikkinchi chegaraviy holat boʻyicha tekshiriladi. 

Bunda elementning nisbiy solqiligi aniqlanib      , uning ruxsat etilgan nisbiy 

solqiligi [   ] bilan taqqoslab koʻriladi. Bunda quyidagi shart bajarilishi kerak:  

                                                       [   ]        (5.1) 

Egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining mustahkamligi 

normal zoʻriqishlar boʻyicha quyidagi formula bilan tekshiriladi:  

                                                   
 

  
             (5.2) 

 

bu yerda: M- tashqi kuchlardan hosil boʻladigan eguvchi moment miqdori; 

   – element foydali kesim yuzasining qarshilik moment;    - yogʻochning 

egilishga boʻlgan hisobiy qarshiligi.  
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Elementning tayanchga yaqin joylaridagi mustahkamligi urinma zoʻriqish 

boʻyicha quyidagicha tekshiriladi: 

                                                    
  
  

     ,     (5.3) 

bu yerda: Q- qaralayotgan kesimdagi koʻndalang kuch miqdori;  

S – elementning yarim koʻndalang kesimining neytral oʻqqa nisbatan statik 

momenti;  

J – element koʻndalang kesimining inertsiya momenti;  

b – element koʻndalang kesimining kengligi;  

    - yogʻochning egilish jarayonida tolalar yoʻnalishi boʻyicha yorilishga 

boʻlgan hisobiy qarshiligi.  

Egilishga ishlaydigan yogʻoch element koʻndalang kesimining dastlabki 

oʻlchamlari uning normal zoʻroqishlari boʻyicha mustahkamlik shartidan 

aniqlanadi. Bunda element koʻndalang  kesimning talab etilgan qarshilik momenti 

quyidagicha aniqlanadi: 

                                                        (5.4) 

Agar element kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklida boʻlsa, h va b quyidagicha 

aniqlanadi: 

  √     ;            (5.5) 

Agar element koʻndalang kesimi doira shaklida boʻlsa:  

  √    
 

 ,     (5.6) 

Yuqoridagi formulalar yordamida topilgan oʻlchamlar yogʻoch 

materiallarning davlat standartlari boʻyicha belgilangan oʻlchamlariga yaxlitlanadi 

va ularning mustahkamliklari normal va urinma zoʻriqishlar boʻyicha tekshiriladi.  

Koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi egilishga ishlaydigan 

yoʻoch elementlarning deformatsiyalanishdagi umumiy ustivorligi quyidagi 

formula bilan tekshiriladi: 

   
 

    
         (5.7) 

bu yerda 

    - elementning koʻndalang kesimini va uning uchlarini qay tarzda 

mahkamlanganligini ifodalovchi koeffitsient. 

Koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi kesimning balandligi 

oʻzgaruvchan qiymatga ega boʻlgan, uchlari sharnirli mahkamlangan va element 

boʻylama oʻqiga nisbatan egilish tekisligi buralish hususiyatiga ega boʻlgan  

tayanch kesimlarida:  

                                             
 
 

    
                (5.8) 



30 
 

bu yerda:    - elementning tayanch kesimlari orasidagi masofa; h -    masofa 

oraligʻida joylashgan element koʻndalang kesimining eng katta balandligi; b – 

element koʻndalang kesimining kengligi;     – egilishga ishlaydigan yogʻoch 

elementlarning    - qismidagi eguvchi moment epyurasining shakliga bogʻliq 

boʻlgan koeffitsent (CНИП II – 25-80 boʻyicha qabul qilinadi) 

Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni derformatsiyasi boʻyicha 

hisoblashda, ularning hisobiy solqiligi tekshiriladi. Koʻndalang kesimi toʻgʻri 

toʻrtburchak shaklidagi, bir oraliqli, uchlari tayanchlarga sharnirli mahkamlangan 

teng taqsimlangan yuk ta’sirida egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning 

nisbiy solqiligi quyidagicha tekshiriladi: 

                                    
 

 
 

 

   
    

  

   
 *

 

 
+,     (5.9) 

bu yerda:    - teng taqsimlangan yukning normativ qiymati; l –elementning 

tayanchlar orasidagi oraliq masofa; E – yogʻochning elastiklik moduli; J – 

element koʻndalang kesimining inertsiya momenti; *
 

 
+  - element uchun ruxsat 

etilgannisbiy solqiligi (5.1-jadval).  

5.1-jadval 

Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining ruhsat etilgan nisbiy solqiligi, *
 

 
+ 

 

#

№ 

 

Konstruksiya elementlarining nomi 

Ruhsat etilgan 

nisbiy solqiligi, *
 

 
+ 

1

1 

Qavatlar orasidagi orayopma toʻsinlar  1/150 

2 Chordoqli orayopma toʻsinlar 1/200 

3 Yopma elementlarda: 

 a) progonlar, stropilo oyoqlari 1/200 

 b) konsolli toʻsinlar 1/150 

 c) fermalar, yelimlab tayyorlangan toʻsinlar 1/300 

 d) plitalar 1/250 

 e) taroqlar, toʻshamalar 1/150 

4 Panellar va fahverk elementlari 1/250 

 

5.1-misol. Chordoqli orayopmaning yogʻoch toʻsinlari 2-navli qaragʻaydan 

tayyorlangan. Toʻsin ikki uchi bilan tayanchlarga sharnirli tarzda mahkamlangan. 

Toʻsinning oraliq masofasi l = 4.2 m. toʻsin teng taqsimlangan tashqi kuch 

ta’sirida egilishga ishlaydi. Teng taqsimlangan kuchning normativ qiymati 

           , hisobiy qiymati q = 2.4 kN/m. Yuqorida berilgan qiymatlar 

boʻyicha toʻsinning talab etilgan koʻndalang kesimini tanlang. 
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Yechilishi. Yuqoridagi 1.1- jadvaldan 2-navli qaragʻay yogʻochining 

egilishga boʻlgan hisobiy qarshiligini aniqlaymiz. Rt = 13 MPa.  

Toʻsinni hisoblash sxemasini tuzamiz (5.2-rasm) va uning statik hisobini 

bajarib; undagi tayanch reaksiyalarini, eguvchi moment va koʻndalang kuch 

qiymatlarini aniqlaymiz: tayanch reaksiyalari :  

      
   
 

 
       

 
            

Momentlar tenglamasini tuzamiz va eguvchi momentlarni aniqlaymiz: 

          
   

 

 
 ;          ;  

                                                             

   
 

 
 

   

 
                                     

        

 
           

                                                  
        

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2- rasm. Toʻsinni hisoblash sxemasi 

 

Toʻsinni koʻndalang kesimining talab etiladigan qarshilik momentini 

aniqlaymiz:  

   
        

  
 

        

   
          

Toʻsin kesimining dastlabki kengligini b = 125mm qabul qilamiz va 

kesimning balandligini aniqlaymiz: 

   √  
  

 
 √

       

    
          

Toʻsin koʻndalang kesimining oʻlchamlarini davlat standartlariga yaxlitlab, 

quyidagicha qabul qilamiz: b = 125 mm. h = 150 mm  
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Qabul qilingan oʻlchamlar boʻyicha toʻsin koʻndalang kesimining qarshilik 

moment aniqlanadi: 

  
    

 
 

        

 
            

Toʻsinning normal zoʻriqishi quyidagicha aniqlanadi 

  
    

 
 

        

      
     

  

   
                    

Toʻsinning hisobiy solqiligini ikkinchi chegaraviy holat boʻyicha 

quyidagicha tekshiramiz: 

 

 
 

       

        
 

            

              
        [

 

 
]  

 

   
       

bu yerda:   - element kesimining inertsiya momenti; 

   
    

  
 

        

  
            

E – yogʻochning elastiklik moduli: E = 10
4
MPa =10

3 
kN/sm

2 

 

 
 *

 

 
+  

 

   
 shart bajarilmadi, demak qabul qilingan oʻlchamdagi toʻsin 

normal foydalanishga noloyiq. Shuning uchun uning oʻlchamlrini kattalashtirib 

quyidagicha qabul qilamiz:                    va uning nisbiy solqiligini 

qaytadan tekshiramiz: 

 

 
 

      
 

        
 

            

              
        *

 

 
+  

 

   
        

   
   

 

  
 

         
 

  
              

Toʻsinning tayanch kesimidagi mustahkamligini urinma zoʻriqish boʻyicha 

tekshiramiz: 

  
   

   
 

          

           
      

  

   
                        

bu yerda                 -tayanchdagi koʻndalang kuch miqdori; 

S- toʻsinning tayanchdagi yarim koʻndalang kesimining neytral oʻqqa nisbatan 

statik momenti;  

  
    

 
 

          

 
           

 

Nazorat savollari  

 

1. Bino va inshootlar qurilishida egilishga ishlaydigan yogʻoch 

konstruksiya elementlariga misollar keltiring. 

2. Bir oraliqli egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning tayanchga 

yaqin joylarida eguvchi moment qanday qiymatga ega boʻladi? 
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3. Egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

mustahkamligi birinchi chegaraviy holat boʻyicha normal 

zoʻriqishlarga     qanday tekshiriladi? 

4. Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementning urinma zoʻriqish (  )  

boʻyicha mustahkamligi qanday tekshiriladi? 

5.  Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning talab etiladigan 

qarshilik momenti (W) qanday aniqlanadi? 

6. Koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi yogʻoch brusning 

yuk koʻtarish qobilyati nimalarga bogʻliq boʻladi? 

7. Egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining nisbiy 

solqiligi deganda nimani tushunasiz 
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6. QIYSHIQ EGILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH 

KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINI HISOBLASH 

 

Yogʻoch konstruksiyalarni loyihalashda ayrim konstruksiya elementlari 

qiyshiq egilishga ishlaydi. Asosan nishabli tom yopma konstruksiyalaridagi 

toʻsinlar va progonlar odatda qiyshiq egilishga ishlaydi. Qiyshiq egilishning oddiy 

egilishdan farqi shundaki, agar koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi 

yogʻoch elementga tashqi kuch element kesimining “y” oʻqi boʻyicha yoʻnalgan 

boʻlsa y va “x” oʻqi boʻyicha egilishga ishlaydi va bunday egilish odatda oddiy 

egilish deb qaraladi. Qiyshiq egilishda esa tashqi kuchlarning teng ta’sir etuvchisi 

element kesimining x va y oʻqlariga nisbatan ma’lum burchak ostida ta’sir etadi 

va element ikki yoʻnalishda ham egilishga ishlaydi (5.1-rasm) va bunday 

egilishlar odatda qiyshiq egilish deb qaraladi. Bunday egilishda elementga ta’sir 

etadigan tashqi kuch tashkil etuvchilarga (qx ,qy) ajratilib, ikki yoʻnalish boʻyicha 

ham normal zoʻriqishlar alohida aniqlanadi, soʻngra ular jamlanadi va 

elementning mustahkamligi quyidagi formula yordamida tekshiriladi:  

                                          
  

  
 

  

  
   ,                                             (6.1) 

bu yerda: Mx , My –mos ravishda element kesimining x va y oʻqlari boʻyicha 

eguvchi momentlari: 

          ;              ,   

   ,    - mos ravishda element kesimining  x va y oʻqlariga nisbatan 

qarshilik momentlari;    - egilishga ishlaydigan yogʻochning hisobiy qarshiligi.  

Qiyshiq egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

koʻndalang kesimi odatda tanlash usuli bilan aniqlanadi. Bunda   burchagini 

qiymatiga qarab, element koʻndalang kesimining dastlabki oʻlchmlari ma’lum bir 

zaxira bilan qabul qilinadi. Masalan    burchagi nisbatan kichik boʻlsa (      ) 

           aniqlanadi va element kesimining dastlabki oʻlchamlari aniqlanadi. 

Bunda element koʻndalang kesimining katta oʻlchamini (h)    kuch yoʻnalishida 

joylashtirish maqsadga muvofiq boʻladi.  

Koʻndalang kesimi doira shaklidagi egilishga ishlaydigan yogʻoch 

elementlarda qiyshiq egilish boʻlmaydi. Element kesimining istalgan oʻqi uni 

simmetriya oʻqlari hisoblanadi va bunday elementlarning mustahkamligi oddiy 

egilishga ishlaydigan elementlarniki singari tekshiriladi. 

Koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi qiyshiq egilishga 

ishlaydigan yogʻoch elementlarning nisbiy solqiligi ikkinchi chegaraviy holat 

boʻyicha quyidagicha tekshiriladi:  
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 √

  
    

 

 
 *

 

 
+                (6.2) 

bu yerda:       - mos ravishda elementning x va y oʻqlari boʻyicha 

egilishdagi solqiligi; l- egilishga ishlaydigan elementning tayanchlar orasidagi 

oraliq masofasi; *
 

 
+ elementning vazifasiga koʻra ruxsat etilgan nisbiy solqiligi.  

 

Nazorat savollari 6 

 

1. Qiyshiq egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlariga 

misollar keltiring. 

2. Qiyshiq egilish oddiy egilishdan qanday farqlanadi? 

3. Qiyshiq egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

mustahkamligi qaysi oʻqlarga nisbatan hisoblanadi? 

4. Qiyshiq egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarning 

umumiy mustahkamligi qanday formula bilan tekshiriladi? 

5. Koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklidagi qiyshiq egilishga 

ishlaydigan yogʻoch elementining nisbiy solqiligi qanday formula bilan 

tekshiriladi? 

6. Qiyshiq egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning nisbiy solqiligi 

qanday tekshiriladi? 
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7. YOGʻOCH KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINI EZILISHGA 

HISOBLASH 

 

Yogʻoch konstruksiyalarni barpo etishda ularning bazi bir elementlari yoki 

boshqa zoʻriqqanlik holatida boʻlgan elementlarning ayrim kesimini ezilishga 

ishlashi kuzatiladi. Masalan, yogʻoch toʻsinlarning tayanch qismi ostiga 

qoʻyiladigan yogʻoch yostiqchalar, materiallarning alohida qismlari va h.k.  

Agar siquvchi kuch yogʻoch element sirtiga perpendikular tarzda ta’sir etsa, 

element ezilishga ishlaydi. Demak, ezilish yogʻoch sirtining katta kuch ta’sirida 

siqilishi natijasida yuzaga keladi. Yogʻoch elementlarning ezilishi umumiy yoki 

mahalliy xarakterga ega boʻlishi mumkin. Agar, siquvchi kuch elementning butun 

yuzasiga ta’sir etsa, bunda element umumiy ezilishga ishlaydi. Agar siquvchi 

kuch elementning ma’lum bir yuzasiga ta’sir etsa, bunda element mahalliy 

ezilishga ishlaydi.  

Ezilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning mustahkamligi va 

deformatsiyasi koʻp jihatdan ezilish burchagiga bevosita bogʻliq boʻladi ezilish 

burchagi   deb, ezuvchi kuch yoʻnalshi va yogʻoch tolalari orasidagi burchak 

nazarda tutiladi. 

Agar eguvchi kuch yogʻoch tolalari yoʻnalishi boʻyicha ta’sir etsa, ya’ni 

    boʻlsa, yogʻoch xujayralarining devorlari ancha qulay sharoitda ishlaydi va 

yogʻochning ezilishga boʻlgan mustahkamligi hamda deformatsiyasi yogʻoch 

elementlarining tolalar boʻyicha siqlishdagi mustahkamligi va deformatsiyasi 

singari boʻladi va bunda yogʻochning siqilishga va ezilishga boʻlgan hisobiy 

qarshiligidan (  ) foydalaniladi.  

Agar ezuvchi kuch element tolalariga nisbatan       burchak ostida ta’sir 

etsa, yogʻoch hujayralari bir muncha nohush holatga ishlaydi va undagi ichki 

boʻshliqlarni ezilishi hisobiga sezilarli darajada deformatsiyalanadi. Quyidagi 7.1 

–rasmda yogʻoch namunasini tolalar yoʻnalishiga koʻndalang ravishda mahalliy 

ezilishga sinash sxemasi va namunani deformatsiyalanish diogrammasi 

koʻrsatilgan.  

Yogʻoch elementlarining ezilishdagi deformatsiyalanish grafigiga asosan, 

yuklanganlikning dastlabki bosqichida (I-uchastka) element elastik tarzda ishlaydi 

va elementdagi zoʻriqish hamda deformatsiya orasida chiziqli bogʻlanish boʻladi.  
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7.1- rasm. Ezilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarini hisoblash sxemalari 

a) yogʻoch namunasini ezilishga sinash sxemasi va defotrmatsiyalanish grafigi; 

b) yogʻoch elementlarni ezilishga ishlash sxemalari va zoʻriqish epyuralari; 

c)    burchagiga nisbatan hisobiy qarshiligini oʻzgarish grafigi. 

 

Yuklanganlikning II- bosqichida esa xujayralarning ezilishi hisobiga 

deformatsiyalanish jadal tus oladi. Yuklanganlikning III – bosqichida esa 

elementning ezilishdagi deformatsiyasi bir muncha susayadi, chunki II – 

bosqichning soʻngida yogʻoch nisbatan zichlashgan holda boʻladi. 

Yogʻochlarning ezilishi natijasida buzilishi, ularning tolalari orasidagi 

bogʻlanishlarni yoʻqolishi natijasida yoriqlarni hosil boʻlishi holatida namoyon 

boʻladi.  

Yogʻoch tolalari yoʻnalishiga koʻndalang tarzdagi umumiy ezilishida uning 

deformatsiyasi nisbatan katta boʻladi va hisobiy qarshiligi nisbatan kichik boʻladi 

ya’ni               yogʻoch elementlarining tayanch yuzalaridagi ezilishi 

konstruksiyaning normal ishlashiga unchalar ta’sir koʻrsatmaydi, shu bois ham 

bunday hollarda yogʻochning koʻndalang ezilishiga boʻlgan hisobiy qarshiligi 

ishlash sharoiti koeffitsienti         , orqali ga oshiriladi. 

                                                                                   (7.1) 

Agar yogʻoch element tolalar yoʻnalishiga nisbatan   burchak ostida 

ezilishga ishlasa, uning hisobiy qarshiligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi: 
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                (7.2) 

Shunday qilib, yogʻoch elementlarining ezilishga boʻlgan mustahkamligi 

quyidagi formula yordamida tekshiriladi: 

                                                   
 

 
                    (7.3) 

bu yerda N – yogʻoch elementga ta’sir etadigan ezuvchi kuch; A – 

elementdagi ezilish yuzasi.  

Yogʻoch elementlarni ezilishga hisoblashda, ulardan tabiiy nuqsonlar 

aksariyat hollarda e’tiborga olinadi, chunki ularning amaldagi salbiy ta’siri 

nisbatan kichik boʻladi. 

 

 

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Qanday yogʻoch konstruksiya elementlari yoki ularning alohida 

qismlari ezilishga ishlaydi? 

2. Yogʻoch konstruksiya elementlarini umumiy va mahalliy ezilish 

deganda nimani tushunasiz? 

3. Yogʻoch konstruksiya elementlarining ezilishi ularning siqilishidan 

nimasi bilan farq qiladi? 

4. Ezilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining mustahkamligi va 

deformatsiyasi nimalarga bogʻliq boʻladi?  

5. Ezilish burchagi ( ) deganda nimani tushunasiz?  

6. Yogʻoch elementlarining ezilishga boʻlgan mustahkamligi qanday 

tekshiriladi? 

7. Agar, ezilish burchagi    boʻlsa qanday yogʻoch elementlar nimaga 

ishlaydi? 
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8. YOGʻOCH KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINI YORILISHGA 

HISOBLASH 

 

Yogʻochning yorilishi odatda yoruvchi T kuch ta’sirida uning boʻylama 

kesimi boʻyicha yuzaga keladi. Yoruvchi kuchlar aksariyat hollarda yogʻoch 

tolalari yoʻnalishida ta’sir etadi va natijada yogʻoch tanasida urinma zoʻriqishlar 

( ) hosil boʻladi. 

Yogʻochning strukturasi tolasimon tuzilishga ega boʻlganligi uchun, uning 

yorilishga boʻlgan mustahkamligi juda kichik boʻladi. Chunki yogʻoch tolalari 

orasidagi bogʻlanish unchalar katta boʻlmaganligi sababli, yorilish jarayonida 

tolalar orasidagi bogʻlanishi juda tez buzilishiga olib keladi.  

Yogʻochdagi tabiiy nuqsonlar uning yorilishiga boʻlgan mustahkamligiga 

turli darajada ta’sir koʻrsatadi. Masalan, yogʻoch tanasidagi koʻzlar uning 

yorilishiga boʻlgan mustahkamligiga unchalar ta’sir koʻrsatmaydi. Lekin, yogʻoch 

tanasidagi boʻylama yoriqlar yogʻochning yorilishga boʻlgan mustahkamligiga 

sezilarli darajada salbiy ta’sir koʻrsatadi.  

Yogʻochning boʻylama oʻq boʻylab yorilishi koʻpincha egilishga ishlaydigan 

yogʻoch elementlarda ishlaydi (7.1 - rasm). Chunki, bunda yogʻochning egilish 

jarayonida uning bir qismi choʻzilishga, ikkinchi qismi esa siqilishga ishlaydi va 

natijada elementga qarama-qarshi yoʻnalishda boʻlgan T yoruvchi juft kuchlar 

ta’sirida boʻladi. 

Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining yorilishga boʻlgan 

mustahkamligi quyidagicha tekshiriladi: 

                                               
   

   
     ,        (8.1) 

bu yerda: Q- qaralayotgan kesimdagi koʻndalang kuch miqdori; S- 

elementning yoriladigan qismini uning neytral oʻqiga nisbatan statik momenti; J- 

element koʻndalang kesimining inertsiya moment; b- element koʻndalang 

kesimining kengligi;      - yogʻochning tolalar boʻyicha yorilishga boʻlgan 

hisobiy qarshiligi.  

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, egilishga ishlaydigan yogʻoch 

elementlarning uzunligi nisbatan katta boʻlsa, ularning normal zoʻriqish boʻyicha 

buzilishiga qadar elementning yorilishi kuzatilmaydi. Shu bois ham bunday 

elementlarni hisoblashda ularning yorilishga boʻlgan mustahkamligini tekshirish 

koʻp hollarda talab etilmaydi. Aks holda, ya’ni elementning uzunligi nisbatan 

kichik boʻlib, undagi tashqi yuklar tayanchga yaqin joylarga qoʻyilgan boʻlsa, 

yuqoridagi (8.1) formula bilan ularning yorilishga boʻlgan mustahkamligi albatta 

tekshirilishi kerak. 
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8.1- rasm. Yorilishga ishlaydigan yogʻoch elementlar: 

a – egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning yorilishi; 

b – bir tomonlama yoruvchi kuch ta’sirida yogʻoch elementlarning yorilishi; 

c – ikki tomonlama yoruvchi kuch ta’sirida yogʻoch elementlarning yorilishi. 

 

8.1 Misol Uzunligi nisbatan kichik boʻlgan, 2-navli yogʻoch brus egilishiga 

ishlaydi. Uning koʻndalang kesimi toʻgʻri toʻrtburchak shaklida va oʻlchamlari:     

h =175mm, b = 100mm, Q = 18kN. Yogʻoch brusning yorilishga boʻlgan 

mustahkamligini tekshiring.  

Yechilishi: Yogʻochning egilishdagi yorilishga boʻlgan hisobiy qarshiligini 

aniqlaymiz,      = 1,6 MPa. Yogʻoch brus koʻndalang kesimining inertsiya 

momentini aniqlaymiz.  
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Yogʻoch brusning yoriladigan kesimi neytral oʻqqa nisbatan statik 

momentini aniqlaymiz.  

  
    

 
 

        

 
             

Yuqoridagi (8.1) formula boʻyicha egilishga ishlaydigan yogʻoch brusning 

yorilishiga boʻlgan mustahkamligini tekshiramiz.  

  
   

    
 

        

         
      

  

              

Demak,                      yogʻoch brusning yorilishiga boʻlgan 

mustahkamligi ta’minlanadi.  

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Yogʻoch konstruksiya elementlarining yorilishi deganda nimani 

tushunasiz? 

2. Yogʻoch elementlarining yorilishi ularning qaysi kesimi boʻyicha 

yuzaga keladi? 

3. Yogʻoch tanasidagi nuqsonlar (koʻzlar, buramalar, boʻylama yoriqlar) 

uning yorilishga boʻlgan mustahkamligiga qanday tas’ir koʻrsatadi? 

4. Egilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining yorilishga boʻlgan 

mustahkamligi qanday tekshiriladi? 

5. Qanday hollarda egilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarini yorilishga boʻlgan mustahkamligi tekshiriladi? 

6. Agar, egilishga ishlaydigan yogʻoch elementining uzunligi nisbatan 

kichkina boʻlsa, ularning yorilishga boʻlgan mustahkamligi 

tekshiriladimi? 
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9. NOMARKAZIY CHOʻZILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH 

KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINI HISOBLASH 

 

Yogʻoch konstruksiyalarini barpo etishda nomarkaziy choʻzilishga 

ishlaydigan elementlar, markaziy choʻzilishga ishlaydigan elementlardan farqli 

oʻlaroq bir vaqtning oʻzida ham choʻzilishga ham egilishga ishlaydi. Ya’ni, 

element murakkab zoʻriqqanlik holatida boʻladi. 

Masalan, tugunlari notoʻgʻri konstruksiyalangan yogʻoch fermalarining 

ayrim elementlari (quyi belbogʻ sterjenlari, ba’zi bir xovonlar) yoki yogʻoch 

ferma tugunlari toʻgʻri konstruksiyalangan boʻlsada, lekin ekspluotatsiya davrida 

quyi belbogʻdagi tugunlar orasida nazarda tutilmagan qoʻshimcha yuklar boʻlsa 

bunday sterjenlar nomarkaziy choʻzilishga ishlaydi. 

  

 
 

9.1 – rasm. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch elementning hisoblash 

sxemalari.  A – ishlash sxemasi va eguvchi moment epyuralari; b – normal zoʻriqish 

epyuralari. 

 

Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarda boʻylama 

choʻzuvchi  kuch N ta’sirida teng taqsimlangan choʻzuvchi zoʻriqish hosil boʻlsa, 

eguvchi moment M ta’sirida notekis taqsimlangan siquvchi va choʻzuvchi 

zoʻriqishlar hosil boʻladi. Yuqoridagi ikki zoʻriqish epyuralari (        ) 

ishoralarini e’tiborga olgan holda jamlansa, trapetsiya shaklidagi yakuniy epyura 

(  ) hosil boʻladi. Eguvchi moment epyuralari (Mg) asosan eng katta choʻzuvchi 
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zoʻriqish eguvchi moment maksimum qiymatga ega boʻlgan joyda oʻzining 

maksimal qiymatiga ega boʻladi. Shu bois ham, ushbu joyda yogʻoch tolalarining 

birin-ketin uzilishi hisobiga elementning buzilishi yuzaga keladi. 

Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan elementlarning mustahkamligi 

yogʻochning naviga va sifat koʻrsatgichlariga koʻp jihatdan bogʻliq boʻladi. 

Shuning uchun ham bunday elementlarni 1-navli yogʻochlardan tayyorlash 

maqsadga muvofiq boʻladi.  

Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning mustahkamligi 

quyidagi formula yordamida tekshiriladi: 

                                             
 

  
 

     

     
                                          (9.1) 

bu yerda: N – boʻylama chozuvchi kuch;    - element kesimining foydali 

yuzasi; M – eguvchi moment miqdori;    - element foydali kesimining qarshilik 

momenti;     – yogʻochning tolalar boʻyicha choʻzilishdagi hisobiy qarshiligi;   - 

yogʻochning egilishga boʻlgan hisobiy qarshiligi. 

9.1.Misol Uzunligi l = 3, koʻndalang kesimi togʻri toʻrtburchak shaklidagi 

h=150 mm, b = 100 mm boʻlgan 1-navli yoʻoch sterjen N = 60 kN boʻylama kuch 

ta’sirida choʻzilishga ishlaydi va bir vaqtning oʻzida M =3,8kNm eguvchi moment 

ta’sirida egilishga ishlaydi. Element koʻndalang kesimi toʻliq, ya’ni zaifliklar 

yoʻq, An = A. Berilgan qiymatlar boʻyicha nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan 

yogʻoch elementlarining mustahkamligini tekshiring.  

Yechilishi: 2.1-jadvaldan 1- navli yogʻoch uchun choʻzilishga va egilishga 

boʻlgan hisobiy qarshiliklarini aniqlaymiz:    = 10 MPa,   = 14 MPa  

Yogʻoch sterjenning foydali kesim yuzasini aniqlaymiz:  

                    

Element foydali kesimining qarshilik momentini hisoblab topamiz: 

   
    

 
 

      

 
        

Elementdagi normal zoʻriqish miqdorini aniqlaymiz va uning 

mustahkamligini tekshiramiz: 

  
 

  
 

     

     
 

  

   
 

       

       
     

  

   
                  

Mustahkamlik sharti bajarilmadi, element kesimining oʻlchamlarini 

oshiramiz bxh=125x150 va uning mustahkamligini qaytadan tekshiramiz: 
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Demak, nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan element kesiminig oʻlchamlari: 

b =125mm, h = 150mm boʻlganda, uning mustahkamligi ta’minlanadi. 

 

 

 Nazorat savollari  

 

1. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlariga misollar keltiring. 

2. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarida qanday zoʻriqqanlik holatlari yuzaga keladi? 

3. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlari 

qanday navli qurilishbop yogʻochlardan tayyorlanadi? 

4. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarining ustivorligi yuqori boʻladimi? 

5. Nomarkaziy choʻzilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarining mustahkamligi qanday formula yordamida 

tekshiriladi? 

6. Yogʻoch konstruksiyalarni loyihalashda nomarkaziy choʻzilishga yoʻl 

qoʻymaslik uchun nimalar qilish kerak? 
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10. NOMARKAZIY SIQIILISHGA ISHLAYDIGAN YOGʻOCH 

KONSTRUKSIYA ELEMENTLARINI HISOBLASH 

 

Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlari odatda 

bir vaqtning oʻzida siquvchi va eguvchi zoʻriqishlar ta’sirida boʻladi. Masalan, 

yogʻoch fermalarning yuqori belbogʻi va ayrim boshqa elementlari (ustunlar, 

xovonlar) siquvchi va eguvchi kuchlar ta’sirida boʻladi. Ayniqsa, fermaning 

yuqori belbogʻ sterjenlari boʻylama siquvchi kuchlar ta’sirida siqilishga ishlasa, 

sterjenning hususiy ogʻirlik kuchi yoki qoʻshni tugunlar orasidagi boshqa kuchlar 

ta’sirida element mahalliy egilishga ishlaydi. Koʻpincha ferma tugunlarining 

notoʻgʻri konstruksiyalash natijasida ham tasodifiy eksentrisitetlar yuzaga kelib, 

element nomarkaziy siqilishga ishlaydi (9.1-rasm). 

 
 

10.1-rasm.  Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni hisoblash 

sxemalari:  a – ishlash sxemasi va eguvchi moment epyuralari;b – normal zoʻriqish epyuralari. 

 

Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning ishlash 

jarayonida boʻylama siquvchi kuch N ta’sirida teng taqsimlangan siquvchi 

zoʻriqish hosil boʻladi. Eguvchi moment M ta’sirida esa notekis taqsimlangan 

siquvchi va choʻzuvchi zoʻriqishlar hosil boʻladi. Ushbu zoʻriqishlar element 

neytral oʻqida minimal qiymatiga ega boʻlsa, elementning chetki qirralarida 

maksimal qiymatga ega boʻladi. (10.1 b -rasm). Elementga ta’sir etadigan 

boʻylama kuch N va eguvchi moment M ta’sirida hosil boʻladigan zoʻriqishlar 
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mos ravishda qoʻshib chiqilsa, siquvchi zoʻriqishlar qoʻshilib maksimal qiymatga 

ega boʻladi va siquvchi hamda choʻzuvchi zoʻriqishlar oʻzaro ayrilib, minimal 

qiymatga ega boʻladi. Natijada elementning siqilishga ishlaydigan tolalarining 

ustivorligi yoʻqolib, elementning boʻylama egilishi kuchayib ketadi va uning 

buzilishi yuzaga keladi. Bunday buzilish plastik xarakterga ega boʻladi va 

choʻzilishga ishlaydigan elementlarning mustahkamligiga nisbatan ancha 

ishonchli hisoblanadi. Shu bois ham, yogʻoch konstruksiyalarni loyihalashda 

egilib siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarni 2-navli qurilishbop 

yogʻochlardan ham tayyorlashga ruxsat beriladi.  

Egilib siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarning mustahkamligi 

quyidagi formula boʻyicha tekshiriladi: 

                                  
 

  
 

  

  
    ,                                         (10.1) 

bu yerda: N – elementga ta’sir etadigan boʻylama siquvchi kuch;    - 

element koʻndalang kesimining foydali yuzasi;    - element kesimining qarshilik 

momenti;    - elementga ta’sir etadigan boʻylama va koʻndalang kuchlardan 

hosil boʻladigan eguvchi moment.  

Agar element uchlari sharnirli mahkamlangan boʻlsa va konsolli elementlar 

uchun ; 

                                                     
 

 
,                                                  (10.2) 

bu yerda:  - elementning solqilanishi natijasida yuzaga keladigan 

qoʻshimcha momentning ta’sirini ifodalovchi koeffitsient.  

                                                   
 

      
,                                           (10.3) 

bu yerda:  - boʻylama egilish koeffitsienti 

                                                         
    

   ,                                          (10.4) 

 - elementning egiluvchanligi,      boʻlsa  

Faqat boʻylama kuch ta’sirida egilib siqilishga ishlaydigan yogʻoch 

elementlarining egilish tekisligiga nisbatan mustahkamligi va ustivorligi quyidagi 

formula boʻyicha tekshiriladi: 

                                                      
 

   
   ,                                       (10.5) 

Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementlarining 

deformatsiyalanish tekisligi boʻyicha ustivorligi quyidagi formula boʻyicha 

tekshiriladi: 

                                             
 

      
 (

  

       
)
 
  ,                         (10.6) 

bu yerda: A- nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch elementning oraliq 

uchastkadagi toʻliq kesim yuzasi; n=2 –deformatsiyalanish tekisligiga nisbatan 
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choʻzilishga ishlaydigan qismi mahkamlanmagan yogʻoch elementlar uchun; n=1 

– huddi shunday choʻzilishga ishlaydigan qismi mahkamlangan yogʻoch 

elementlar uchun;  - boʻylama egilish koeffitsienti;   - elementning shakliga va 

qanday mahkamlanganligiga bogʻliq, boʻlgan koeffitsienti 

                                                
  

    
   ,                                         (10.7) 

bu yerda: b – element kesimining kengligi; h - element kesimining 

balandligi;   - elementning tayanch kesimlari orasidagi masofa;   - elementning 

   qismidagi eguvchi moment epyurasi shaklini ifodalovchi koeffitsien, CHиП II-

25-80 boʻyicha qabul qilinadi.  

10.1Misol Uzunligi l=3,5m, koʻndalang kesimining oʻlchamlari 

bxh=150x200mm boʻlgan, 2-navli qaragʻay yogʻochidan tayyorlangan yogʻoch 

ustinning ikki uchi sharnirli mahkamlangan. Yoʻgoch ustun N = 90kN boʻylama 

kuch ta’sirida siqilishga va  M=5 kNm eguvchi moment ta’sirida egilishga 

ishlaydi. Egilib siqilishga ishlaydigan yogʻoch ustunning mustahkamligi va 

ustivorligini tekshiring.  

Yechilishi: 2.1- jadvaldan 2- navli yogʻochning siqilishga boʻlgan hisobiy 

qarshiligini aniqlab olamiz.              
  

        

Yogʻoch ustun koʻndalang kesimining yuzasini va qarshilik momentini 

aniqlaymiz: 

                    

  
    

 
 

      

 
         

Yogʻoch ustunning hisobiy uzunligini aniqlaymiz: 

                    

Bu yerda:  - siqilishga ishlaydigan elementning uchlarini qay tarzda 

mahkamlanganligini ifodalovchi koeffitsient, ikki uchi sharnirli biriktirilgan 

boʻlsa,      

Yogʻochning x va y oʻqlariga nisbatan inertsiya radiusini va egiluvchanligini 

aniqlaymiz: 

   √
  

 
 √

     

   
                 

   

  
 

   

    
      

   √
  

 
 √

    

   
                 

   

  
 

   

    
      

bu yerda:    va   -  ustun kesimining inertsiya momentlari: 
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Yogʻoch ustunining boʻylama egilish koeffitsientini aniqlaymiz: 

      boʻlsa                                  
             

           

       boʻlsa           
    

  
  

    

           

  - koeffitsientini aniqlaymiz:  

    
 

      
   

  

            
      

Elementdagi deformatsiyalarni inobatga olgan holdagi eguvchi moment 

miqdorini aniqlaymiz:  

   
 

 
 

   

    
            

Yogʻoch ustuning mustahkamligini tekshiramiz:  

  
 

 
 

  

 
 

  

   
 

     

    
     

  

   
       

  

   
 

Demak, yogʻoch ustunning mustahkamligi ta’minlanadi.  

Yogʻoch ustuning y oʻqi boʻyicha ustivorligini tekshiramiz:  

  
 

   
 

  

        
     

  

   
        

  

   
 

Demak, yogʻoch ustunning mustahkamligi va ikki tekisligi boʻyicha ham 

ustivorligi toʻliq ta’minlanadi.  

 

 

Nazorat savollari  

 

1. Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlariga 

misollar keltiring. 

2. Nomarkaziy siqilish markaziy siqilishdan qanday farq qiladi? 

3. Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarida 

boʻylama egilish yuzaga keladimi? 

4. Egilib siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya elementlarining 

mustahkamligi qanday formula boʻyicha tekshiriladi? 

5. Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch konstruksiya 

elementlarining yuk koʻtarish qobilyati nimalarga bogʻliq? 

6. Nomarkaziy siqilishga ishlaydigan yogʻoch ustunlarning uchlarini qay 

tarzda biriktirish, ularning ustivorligini oshiradi? 
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1-ilova  

Qurilishbop tilingan yogʻoch materiallarning asosiy oʻlchamlari 

Qalinligi, 

mm 

Kengligi, mm  

Tavsiya etiladi Ruxsat etiladi 

16 75 100 125 150  - - - - 

19 75 100 125 150 175 - - - - 

22 75 100 125 150 175 200 225 - - 

25 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

32 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

40 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

44 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

75 75 100 125 150 175 200 225 250 275 

100 - 100 125 150 175 200 225 250 275 

125 - - 125 150 175 200 225 250 - 

150 - - - 150 175 200 225 250 - 

175 - - - - 175 200 225 250 - 

200 - - - - - 200 225 250 - 

250 - - - - - - - 250 - 

 

 

2-ilova  

Yogʻoch konstruksiya elementlarining ruxsat etilgan egiluvchanligi [ ] 

№ Yogʻoch konstruksiya elementlarining nomi [ ] 
1 Yogʻoch fermalarning siqilgan belbogʻlari, tayanch ustunlari, 

tayanch hovonlari va kollonalar;  
120 

2 Yogʻoch fermalarning boshqa elementlari va noyahlit kesimli 

konstruksiya elementlari; 
150 

3 Bogʻlashlarning siqlilshga ishlaydigan elementlari; 200 

4 Fermalarning vertikal tekislikdagi choʻzilishga ishlaydigan 

belbogʻlari;   
150 

5 Fermalarning choʻzilishga ishlaydigan boshqa elementlari va 

noyaxlit kesimli konstruksiya elementlari. 
200 

 

 

 



50 
 

3-ilova 

Yogʻoch konstruksiya elementlarining ruxsat etilgan nisbiy solqiligi, *
 

 
+ 

№ Konstruksiya elementlari [
 

 
] 

1 Qavatlar orasidagi orayopma toʻsinlar 1/250 

2 Orayopma chodoq toʻsinlar 1/200 

3 Yopma elementlar 

a) Stropilo toʻsinlar, progonlar 1/200 

b) Konsolli toʻsinlar 1/150 

c) Fermalar, yelimlab tayyorlangan toʻsinlar 1/300 

d) Plitalar  1/250 

e) Toroqlar, toʻshamalar 1/150 

4 Yendlarning yuk koʻtaruvchi elementlari  1/400 

5 Ponellar va faxverik elementlari 1/250 
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