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УДК 624.012.45 

 
ДЕФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

С ТРЕЩИНАМИ ПРИ КРУЧЕНИИ 
 

Азизов Т.Н. 
Уманский государственный педагогический университет имени Павла Тычины 
Срибняк Н.Н.  
Сумской национальный аграрный университет 

 
Анализ публикаций и постановка задачи. 

В плитно-ребристых системах, к которым относятся мостовые конструкции, ребристые 
сборные и монолитные перекрытия, в момент, когда нормальные трещины раскрыты 
достаточно широко, пространственные трещины кручения могут отсутствовать. В то же время 
перераспределение нагрузки между смежными ребрами, а также между отдельными сборными 
элементами перекрытия зависят не только от изгибной, но и от крутильной жесткости ребер [2]. 

Экспериментальными исследованиями [4] показано, что жесткость ребер сборных плит на 
кручение изменяется при трещинообразовании, хотя в отдаленных от опор участках вообще не 
возникают пространственные трещины кручения. 

Существующие методики определения жесткости на кручение [5, 6] касаются только 
железобетонных элементов с пространственными (спиральными) трещинами. 

Основной задачей при определении крутильной жесткости является вычисление перемещений 
в торце прямоугольного элемента, только к части которого приложен крутящий момент [1]. 
При этом, однако, если использовать «двухстержневую» модель [1], может страдать точность 
расчетов. 

В связи с этим целью настоящей статьи является совершенствование методики определения 
перемещении железобетонного элемента прямоугольного сечения с нормальными трещинами, 
торец  которого загружен крутящим моментом на части сечения. 

Изложение методики. Рассмотрим железобетонный элемент с нормальными трещинами 
(рис. 1).   

 
 

Рис. 1. Схема железобетонного элемента с нормальными трещинами, 
загруженного крутящим моментом 
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Передача крутящего момента от блока А к блоку В (рис. 1) происходит через сжатую зону 
бетона. Для определения жесткости железобетонного элемента с нормальными трещинами при 
действии крутящего момента требуется определить перемещения блока А относительно 
блока В. При этом схема приложения крутящего момента к блоку В выглядит так, как показано 
на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Схема передачи крутящего момента через сжатую зону бетона 
 
 

Задача теории упругости о кручении стержня прямоугольного сечения, как известно, решается 
в предположении, что торец стержня равномерно загружен касательными силами, 
равнодействующая которых  приводится к крутящему моменту Mt. При схеме приложения 
момента по рис. 2 на части сечения напряжения и перемещения не могут быть определены по 
формулам кручения.  

Такая задача может быть решена с помощью метода конечных элементов (МКЭ) 
с применением объемных конечных элементов (КЭ). Однако, трудности использования 
объемных КЭ общеизвестны, тем более, когда речь идет о том, что данная задача является 
только частью решения более общей задачи определения крутильной жесткости 
железобетонного элемента с трещинами. 

Для решения задачи воспользуемся методикой [1] с той разницей, что рассмотрим деление 
стержня не на две части, а на произвольное их число. 

Схема загружения блока В (на рис. 1) и его деление на отдельные полосы выглядит так, как 
показано на рис. 3. 

Проведем n горизонтальных сечений, параллельных плоскости OXY (рис. 3), и получим n+1 
полос (стержней). 

Ввиду симметрии загружения блока по рис. 3 схему загружения i-того стержня с учетом 
аналогии с [1] можно представить  в виде, показанном на рис. 4.  

Природа вертикальных усилий Si(x) и касательных τi(x) поясняется в [1], и поэтому здесь на 
дополнительных пояснениях останавливаться не будем. 
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Рис. 3. Схема членения блока на отдельные полосы (стержни) 
 

 
 

Рис. 4. Схема внутренних усилий, приложенных к i-му отсеченному стержню 
 
 

Неизвестные Si(x) и  τi(x) определим из условия совместности деформаций в i-ом сечении 
(по аналогии с [1]). Типовые строки системы уравнений для определения неизвестных усилий 
будет иметь вид:  
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Система (1) записывается для каждого k-го шва (продольного сечения). Следовательно, 
количество уравнений будет равно 2n, где n – число сечений (рис. 3). 

В выражении (1) обозначено:  

Ti = Ti(x) – суммарные касательные усилия, связанные с погонными касательными 
усилиями τi(x) дифференциальным соотношением: 

 
)()( xxT i

I
i τ= ;                                                                  (2) 

 
QSi = QSi(x) – суммарные вертикальные усилия, связанные с погонными усилиями Si(x) 

дифференциальным соотношением: 

 
)()( xSxQS i

I
i = ;                                                                 (3) 

 
ri – половина толщины i-того стержня; 

b – ширина сечения стержня (см. рис. 2); 

C = b/2 – радиус поворота стержня (половина ширины сечения); 

GJi – крутильная жесткость i-того стержня; 

EF – жесткость условных стерженьков единичной ширины, имитирующих сжатие 
(растяжение) волокон стержней в вертикальном направлении [1]. 

Систему уравнений (1) удобно решать с помощью разложения неизвестных в ряды Фурье по 
косинусам:  

∑
∞

=

⋅⋅=
1

)(
n

n xCosTT α ;  

 ∑
∞

=

⋅⋅=
1

)(
n

n xCosQQS α ,                                                           (4) 

где  
l

n⋅
=

πα . 

 
Для решения системы уравнений внешние крутящие моменты Mt также раскладываются в ряды 
по косинусам: 

 

∑
∞

=

⋅⋅=
1

)()(
n

ntt xCosMxM α  ,                                                        (5) 

 
где  Mt,n – коэффициент Фурье разложения  внешнего момента в ряд Фурье, который при 
любом виде функции изменения внешнего момента по длине стержня определяется достаточно 
просто по [3].  

После дифференцирования, разложения всех неизвестных и грузовых членов в ряды и 
сокращения на Cos(α.x) вместо дифференциальных уравнений получим систему линейных 
алгебраических уравнений, которая в случае одинакового сечения всех стержней (когда 
стержень разбит на отдельные полосы равной толщины) будет иметь вид: 
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где  ri+1 = ri = r; GJi = GJi+1 = GJ. 

В выражении (6) через Ti  и QSi обозначены неизвестные коэффициенты Фурье разложения 
в ряды по косинусам (4), а через Mt,i  – коэффициенты Фурье разложения внешних крутящих 
моментов Mt в ряды (5). 

Система уравнений (6) решается m раз, где m – верхний предел суммирования рядов (4) и (5). 
Как правило 7-9 нечетных членов ряда вполне достаточно для получения приемлемой точности 
расчетов. 

После определения усилий Ti(x) и QSi(x) каждый стержень рассматривается как загруженный 
внешним моментом Mt,i(x) и определенными из решения системы уравнений усилиями Ti-1(x), 
Ti(x); QSi-1(x), QSi(x) (рис. 4). 

Зная усилия Ti(x) и QSi(x), легко определить перемещения верхней части блока относительно 
нижней его части (рис. 1), после чего определяется неизвестная поперечная (нагельная) сила Q 
в арматуре элемента из условия равенства горизонтальных перемещений точек C и CI  (рис. 5) 
в месте мысленного разреза арматуры подобно [1 и 2]: 

 

,
aaaa

aa
Q nig

ed,Q
ver

ed,Qed,shed,ob

nig
Mt

ver
Mt

−+⋅+⋅

−
=

22
                                          (7) 

 
где обозначено: 

edshedob aa ,, ;  – перемещения от обмятия бетона и сдвига арматуры от действия 
единичной силы 1=Q , определяемые как перемещения стержня, опирающегося на сплошное 
упругое основание [2]; 

ver
Mta  – перемещение точки С от кручения верхней части, т.е. сжатой зоны (рис. 5) 

внешним моментом Mt с учетом внутренних сил QSi(x) и Ti(x); 
ver

edQa ,  – перемещение точки С  от кручения верхней части (рис. 5) крутящим моментом, 
создаваемым единичной силой в арматуре 1=Q ; 

nig
Mta  – перемещение точки CI , т.е. нижней части на рис. 5, от действия внутренних сил 

QSi(x)  и Ti(x), возникающих в результате кручения внешним моментом Mt; 
nig

edQa ,  – перемещение точки CI , т.е. нижней части на рис. 3, от действия внутренних сил 
QSi(x)  и Ti(x), возникающих от кручения единичной силой 1=Q . 
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Рис. 5. Схема взаимного поворота двух блоков, отделенных трещиной 
 
 

Составляющие перемещений, входящие в выражение (7), определяются аналогично [1,2], но 
с изменениями, связанными с определением внутренних усилий, сделанными в настоящей 
статье. 

После вычисления неизвестной величины Q можно определить реальное перемещение 
в трещине atot. 

Для определения крутильной жесткости элемента с нормальной трещиной следует определить 
угол поворота условно сплошного (без трещин) элемента: 

2/h
atot

ekv =ϕ .                                                            (8) 

 
Отношение угла поворота сплошного элемента без трещин к эквивалентному, определяемому 
по (8), дает отношение жесткости сплошного элемента к жесткости элемента с нормальной 
трещиной. 

Использование многослойной схемы (рис. 3) выгодно отличается от двухслойной схемы [1], 
т.к. точность определения усилий растет, подобно тому как в МКЭ при уменьшении размера 
КЭ увеличивается точность результата. Так, для балки сечением bxh=10х20 см,  с длиной блока 
между трещинами L=20 см и высотой сжатой зоны 4 см максимальное значение усилий S(x) в 
торце элемента (в сечении с трещиной) для многослойной схемы (при количестве слоев, равном 
пяти) составляют 36,8 Н/см, а для двухслойной схемы – 28,3 Н/см. Разница, как видим, 
достаточно ощутимая. Толщины слоев (условно – размеры конечных элементов), необходимые 
для получения приемлемой точности, можно определить путем пробных расчетов. 

Выводы и перспективы исследований. Разработана методика определения внутренних 
усилий в стержневом элементе, к части поперечного сечения которого приложен крутящий 
момент. Вычисление этих усилий позволяет определить перемещения в сечении с нормальной 
трещиной при действии крутящего момента. Это, в свою очередь, позволяет определить 
крутильную жесткость железобетонного элемента с нормальными трещинами. 

Перспективой является разработка методики определения жесткостных характеристик 
железобетонных элементов произвольного сечения с нормальными трещинами. 

Кроме того, следует разработать программу на ЭВМ для автоматизированного расчета 
перемещений (и жесткостных параметров) элементов с нормальными трещинами с целью ее 
использования в качестве подпрограммы при расчете мостовых сооружений, перекрытий и 
других ребристых систем с учетом пространственной работы. 
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УДК  624.01 
 

УТОЧНЕННЯ ОЦІНКИ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО СТАНУ МОСТІВ 
 
Асауленко Ю.В. 
Лантух-Лященко А.І. 
Національний транспортний університет 

 
Проблема  

Фундаментальним принципом розрахунків за першою групою граничних станів є вимога 
виконання нерівності  

S = R - Q,  S > 0, (1)
 

де  S - резерв узагальненої опірності споруди в граничному стані; 

R - випадкова змінна – узагальнений опір елемента;  

 Q - випадкова змінна – узагальнене навантаження елемента. 

Як правило, в процесі проектних розрахунків умова (1) завжди дотримується, проте кількісного 
аналізу величини резерву аніколи не виконують за малим винятком відомого правила про те, 
що резерв має становити величину, близьку до 5% від необхідної несної здатності елемента. 
В дійсності величина S в багатьох випадках виявляється значно більшою, як, наприклад, для 
згинаних залізобетонних елементів мостів, де кількість арматури остаточно приймається за 
вимогою другого граничного стану – за обмеженням розкриття тріщин. 

В перевірочних розрахунках елементів мостів, що знаходяться в експлуатації, нерідкими є 
випадки, коли нерівність (1) не виконується. В обох випадках об’єктивною кількісною оцінкою 
експлуатаційної придатності елемента може бути визначення його надійності.  

Вважаючи величину резерву S показником ймовірності відмови, є усталеним [1] визначати 
надійність елемента як умову від’ємного значення S: 

Pf = Prob(R – Q < 0) = Prob(S < 0) . (2)

В роботі [1] нами було запропоновано прийняти надійність, виражену через характеристику 
безпеки як кількісний та якісний показник експлуатаційного стану елементів моста 

Pf = Ф(- β ), (3)

де  β  - характеристика безпеки  [2]. 

В подальшому цей підхід було прийнято в нормативному документі [3] як теоретично 
обґрунтований засіб оцінки і прогнозу технічного стану моста. Оцінка технічного стану за 
характеристикою безпеки базується на постулаті про те, що функція резерву S є лінійною.  

В дійсності функція S – нелінійна. Обчислення характеристики безпеки за нелінійною 
процедурою дають більші значення і відкривають шлях кількісної оцінки резерву несної  
здатності. Уточнення оцінки і є задачею  цієї роботи. 



 13 

Лінійна функція граничного стану 

У визначенні надійності (2) приймається, що випадкові змінні R, Q не корелюють і мають 
нормальний розподіл. Тоді функція граничного стану  S = g(R, Q) = R – Q може бути виражена 
в термінах параметрів розподілу 

QQRRQRQR ZZ)()Z,Z(g σσμμ −+−= . (4)

Тут QR Z,Z  - нормалізовані випадкові змінні R, Q, що обчислюються за формулами 

де Rμ - математичне сподівання узагальненого опору елемента; 

 Qμ  - математичне сподівання узагальненого навантаження елемента; 

 σR - середнє квадратичне відхилення (стандарт) узагальненого опору елемента; 

 σQ - середнє квадратичне відхилення узагальненого навантаження елемента.  

Характеристика безпеки виражається через параметри розподілу випадкових змінних R, Q 

.
22
QR

QR

σσ

μμ
β

+

−
=   

(6)

В геометричній інтерпретації в просторі узагальнених змінних R, Q, характеристика безпеки 
являє собою найкоротшу відстань від точки [0, 0] системи координат до проектної точки, яка 
лежить на границі безпечної зони проектування. 

 
Рис. 1. Геометрична інтерпретація характеристики безпеки 

 
На рис. 1 лінійна випадкова функція граничного стану S(R, Q) ділить простір проектування 
на дві частини: безпечну і небезпечну зони.  

Наведене лінійне визначення характеристики далі використовується для побудови нелінійного 
розв’язку. 

Нелінійна функція граничного стану  

В більшості випадків функція граничного стану є нелінійною в силу того, що нелінійна 
комбінація вихідних параметрів нормального розподілу випадкових змінних функції не веде 

R

R
R

RZ
σ

μ−
=   та 

Q

Q
Q

Q
Z

σ
μ−

= , 
(5)
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до нормального розподілу самої функції. Нелінійною буде функція граничного стану і в тому 
випадку, коли деякі компоненти вектора функції мають розподіл, відмінний від нормального. 

Введемо випадкову функцію граничного стану, залежну від вектора Х геометричних, 
механічних параметрів та навантаження  елемента 

S = G(X1, X2, …Xn) . (7)

Функцію (7) будемо записувати в матричній формі 

S = G(X) . (8)

Як і у випадку лінійної функції, задача полягає в пошуку проектної точки, що лежить на 
границі області резерву узагальненої опірності споруди (рис.2). Очевидно, що функція (8) є 
нелінійною відносно випадкових змінних вектора Х, і розв’язок має бути числовим 
ітераційним, отриманим шляхом комбінації рекурентної послідовності лінійних розв’язків. 
Ітераційний процес побудуємо за схемою «першого порядку» (first-order second-moment theory), 
наведеною в [5] з посиланням на [6].   

 
Рис. 2. Геометрична інтерпретація нелінійної функції граничного стану 

 

Лінеаризацію виконаємо шляхом розкладу функції граничного стану S = G(X) в ряд Тейлора 
біля точки X*:  

)(G
!n

)(....)(G
2

)()(G)()(G)(G *n
n*

*
*

*** XXXXXXXXXXX −
++′′−

+′−+≈ , (9)

де  X* - проектна точка - вектор змінних, що задовольняють умову граничного стану: 

G(X*) = 0. (10)

В прийнятій схемі достатньо обмежитись двома першим членами розкладу: 

)(G)()(G)(G *** XXXXX ′−+≈ . (11)

В силу визначення (10) перший елемент розкладу (11) G(X*) = 0, і лінеаризована  функція 
граничного стану буде виражатись одним членом розкладу Тейлора: 
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)(G)()(G ** XXXX ′−≈ = 0. (12)

Як і у випадку лінійної функції граничного стану перейдемо до нормалізованих випадкових 
змінних Zi, що обчислюються за формулами, аналогічними (4)  

0)(g)()(g ** =′−≈ ZZZZ , (13)

де  

i

ii
i

XZ
σ

μ−
= . (14)

Ітераційна схема для лінеаризованої функції граничного стану (13) має вигляд  

[ ] 0)(g)(g Z
T)m()1m()m()1m( =⋅−+≈ ++ gZZZZ . (15)

Компоненти вектора Z(m+1) обчислюються за формулами 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
+−=+

l
)(g )m(

)m()m()1m( ZZ βα ; (16)

l

)m(
Z)m( g

=α ; (17)

[ ] 2
1

)m(
Z

T)m(
Z )(l gg ⋅= . (18)

Тут  )m(α - вектор напрямних косинусів на кроці m ітераційного процесу; 

 )m(β - характеристика безпеки на кроці m ітераційного процесу; 

[ ] 2
1

)m(T)m()m( Z)(Z ⋅=β . (19)

Вектор Zg містить градієнти гіперповерхні )(g )m(Z , які обчислюються за формулою: 

i
)m(

Z Z/)(gg
i

∂∂= Z . (20)

Алгоритм ітераційної процедури є таким: 

1 Вихідна  функція граничного стану (12) трансформується в функцію нормалізованих 
випадкових змінних Zi (13). 

2 Приймається початкова проектна точка з врахуванням того, що функція граничного стану є 
лінійною, і за формулою (6) обчислюється характеристика безпеки першого наближення )1(β  
для m =1. 

3 Обчислюється вектор напрямних косинусів )m(α за формулою (17).  

4 Обчислюється вектор Z(m+1) функції граничного стану за формулою (16). 
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5 Обчислюється характеристика безпеки )1m( +β  за формулою (19). 

6 Перевіряється, чи стабілізувався ітераційний процес: )m()1m( ββ =+ .                          (21) 

7 Якщо рівність (21) задовольняється – знайдено характеристику безпеки, яка відповідає 
нелінійній характеристиці безпеки. В протилежному випадку приймається  m = m + 1 і 
обчислення продовжуються, починаючи з п.3. 

Загалом задача є незначної нелінійності і для отримання нелінійного значення характеристика 
безпеки достатньо 5 – 6 ітерацій. 

Приклад обчислення характеристики безпеки β  

Значення характеристики безпеки )m(β , обчисленні за наведеним вище алгоритмом, наведено в 
табл.1. Початкове значення характеристики безпеки (за лінійною функцією граничного стану) в 
цьому прикладі є  β = 3,2144. 

Таблиця 1 –  Значення характеристики безпеки  за ітераціями 

Номер ітерації, m 0 1 2 3 4 5 6 

Значення )m(β  3,2144 3,1816 3,3608 3,3972 3,4426 3,4525 3,4525
 

Приклад визначення характеристики безпеки для прогонових будов мостів, що знаходяться в 
експлуатації 

В прикладі виконано аналіз надійності залізобетонних прогонових будов автодорожніх мостів 
за розповсюдженими типовими проектами при навантаженні А15:   

• типовий проект випуск 122-62 - діафрагмові балки з попередньо напруженою арматурою 
(пасма); 

• типовий проект випуск 56 - діафрагмові балки з каркасною арматурою; 

Як можна було очікувати, прогонові будови не мають належної надійності за згинальним 
моментом при навантаженні А15. Значення характеристики надійності  β  у більшості випадків 
є значно меншим від мінімального, регламентованого нормами β = 3,8. 

Обчислення характеристики безпеки за нелінійною функцією граничного стану (останні 
стовчики таблиць 2 і 3) дають більші значення, що відкриває додаткові резерви несної 
здатності. 

 
Таблиця 2 – Характеристики безпеки  балки за типовим проектом Випуск 122-62 

при навантаженні А15 

Прольот,  
м 

Наймену-
вання 
зусилля 

Зусилля 
при А15, 

(кНм) 

Несна 
здатність 
перерізу, 

(кНм) 

Характеристика 
безпеки за 
лінійною 
функцією 

 

Характеристика 
безпеки за 
нелінійною 
функцією 

10,0 М ½ 988,0 1155,0 2,941 3,126 

12,5 М ½ 1367,77 1376,0 2,324 2,451 

15,0 М ½ 1747,9 1615,0 1,982 2,102 
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Таблиця 3  – Характеристики надійності балки за типовим проектом  Випуск 56 
при навантаженні А15 

Прольот, 
м 

Найме-
нування 
зусилля 

Зусилля  
при А15, 

(кНм) 

Несна 
здатність 
перерізу, 

(кНм) 

Характеристика 
безпеки за 
лінійною 
функцією 

Характеристика 
безпеки за 
нелінійною 
функцією 

12,5 М ½ 1075,5 1202,0 2,759 2,939 

15,0 М ½ 1360,1 1528,0 2,779 2,935 

20,0 М ½ 2302,8 2989,0 3,368 3,553 
 

Висновок 

Визначення характеристики безпеки за нелінійною функцією граничного стану є уточненням 
експлуатаційної оцінки мостів і відкриває додаткові резерви несної здатності, які можуть 
становити 3 – 7%. 
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ВПЛИВ ІСНУЮЧОЇ СИСТЕМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ДЕГРАДАЦІЮ 
ЕЛЕМЕНТІВ МОСТОВИХ СПОРУД 

 

Більченко А.В. 
Кіслов О.Г. 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 
 
Сучасні мости можна віднести до складних технічних транспортних систем. Ця складність 
визначається великою кількістю різних елементів, які виконують різні функції і мають різні 
зв’язки між ними. Визначення специфіки роботи конкретного елемента, їх взаємний вплив на 
роботу несних конструкцій в цілому, складає головну задачу, яка вирішується при технічний 
діагностиці мостових споруд. Діагностика дозволяє не тільки визначити природу дефектів, 
оцінити їх величину і вплив на роботу конструкцій, але є важливим інструментом для розробки 
заходів по забезпеченню заданого рівня надійності. 

Процедура визначення надійності елементів моста в процесі експлуатації визначається згідно 
документів:  

- ДБН В.2.3-6-2002 Мости та труби. Обстеження і випробування [1];  

- ВБН В.3.1-218-174-2003 Мости та споруди. Оцінка технічного стану автодорожніх мостів, 
що експлуатуються [2]. 

Класифікація стану елементів мостів за результатами оглядів та обстежень полягає в тому, щоб 
порівняти характерні дефекти та пошкодження, які зафіксовано в процесі оглядів і обстежень, 
із описом станів в таблицях деградації. Класифікаційні таблиці станів елементів мостів 
наведено в ВБН В.3.1-218-174-2003 [2].  Через те, що для кожного дискретного стану 
в таблицях теоретично визначено надійність (характеристика безпеки), висновок про 
класифікацію дискретного стану елемента моста є водночас визначенням його надійності 
(характеристики безпеки).   

Деградація конструкцій, що описана в нормативних документах [2], використовується для 
визначення технічного стану окремих елементів моста. Показником технічного стану елемента 
є надійність його в процесі експлуатації. Визначений для основних несних елементів кількісний 
показник надійності у вигляді п’яти дискретних станів служить: 

- для оцінки рівня  надійності та безпеки експлуатації елементів моста; 

- для ранжування елементів моста за потребою ремонтів, реконструкції або заміни, що 
сприяють провадження терміну експлуатації; 

- планування на цій основі видатків на ремонт або реконструкцію за умов обмеженого 
фінансування; 

- прогнозу залишкового ресурсу елементів. 

Технічний стан елемента описується добіркою якісних та кількісних (правда, суб’єктивних) 
показників (див. ВБН В.3.1-218-174-2002 додаток В) в класифікаційних таблицях, які 
характеризують ієрархію відмов елемента. За цією методикою задача визначення надійності 
елемента моста зводиться до порівняння його дискретних  станів відповідно даним обстежень, 
оглядів і перевірочних розрахунків. Коли за класифікаційною таблицею визначено дискретний 
стан елемента, то цим самим визначено величина його надійності. 
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Таблиці дозволяють визначити дискретний стан елементів користуючись такими даними: 

- обстеження елементів та всієї споруди; 

- аналіз історії будівництва  і експлуатації мостової споруди; 

- перевірочні розрахунки вантажопідйомності та несної здатності елементів з урахуванням          
виявлених дефектів; 

- визначення рівня зносу елементів. 

Класифікаційні таблиці методики складено у припущенні, що для оглядів і обстежень мостів 
застосовуються розповсюджені в Україні методи та  інструментарій, а самі таблиці відкриті для 
модернізації [3, 4]. Це означає, що в міру того, як буде накопичуватися досвід обстежень за 
новітніми методами, таблиці будуть доповнюватися відповідними новими кількісними та 
якісними характеристиками дискретних станів. На нашу думку, в таблицях не розділено 
причинні і наслідкові фактори, які впливають на деградацію елементів і їх дискретний стан, 
а також не передбачають проведення робіт з ліквідації причин, які впливають на процес 
виникнення дефектів. Тобто в цілому в нашій країні ми працюємо за принципом «поки 
конструкція зберігає достатню міцність, її ремонтувати не слід». 

В цій роботі пропонується перейти до принципу «поки мостова споруда не почала 
руйнуватись, необхідно своєчасно захистити її від пошкодження». Виходячи з цього, на 
початку експлуатації споруди необхідно максимальну увагу приділяти трьом складовим: 
покриттю, водовідведенню і гідроізоляції. 

Для всіх дискретних станів методикою в залежності від характеристики безпеки β визначено 
рівень зносу  елемента та необхідні експлуатаційні заходи. В таблицях, які запропоновані 
Лантухом-Лященко А.І. [3],  нами уточнюються регламентовані експлуатаційні заходи 
в станах 2 або 3, в яких можна ще зберегти конструкції від деградації. В першу чергу для 
збереження  несних конструкцій моста необхідно з часом зберегти захисні властивості 
гідроізоляції і цілісність асфальтобетонного покриття. В зв’язку  з тим, що заміна гідроізоляції 
вимагає зняття асфальтобетонного покриття, то цю роботу необхідно відносити до 2 і 3 станів, 
не дивлячись на те, що зараз вона відноситься до капітального ремонту, а це стан № 4 (Таблиця 
В1 ВБН В.3.1-218-174-2002). В цьому стані питання про збереження несних конструкцій вже не 
стоїть. Тому ремонт елементів водовідведення і асфальтобетонного покриття необхідно було б  
віднести до другого стану, де  процент зносу конструкцій становить 8 %.  

В зв’язку з тим що сліди вилуговування на плиті  проїзної частини з’являються в другому або 
третьому стані, заміну гідроізоляції необхідно передбачити максимум у третьому стані 
(табл. В3 ВБН В.3.1-218-174-2002), де процент зносу елементів прогонових будов складає 15 %. 
Цю роботу необхідно закріпити в нормативному документі в такому вигляді. 

 
Таблиця 1 – Деградація елементів та експлуатаційні заходи, які пропонуються 

 

Номер 
стану 

Характе- 
ристика  
безпеки,  

β 

Рівень  
зносу  

елемента, 
% 

Експлуатаційні заходи 

1 3,8 0 Ведеться постійний нагляд, в особливості за 
водовідведенням і покриттям 

2 3,0 8 

Виконується за вилуговуванням бетону по стиках балок 
потоковий профілактичний ремонт покриття і 
водовідведення з проїзної частини і тротуарів без 
обмеження руху 
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Номер 
стану 

Характе- 
ристика  
безпеки,  

β 

Рівень  
зносу  

елемента, 
% 

Експлуатаційні заходи 

3 2,4 27 

Посилюється нагляд, скорочуються строки між поточними 
та періодичними оглядами, виконуються замінах 
асфальтобетонного покриття, гідроізоляції і 
водовідведення з обмеженням руху 

4 2,1 42 

Посилюється нагляд, скорочуються строки між 
періодичними оглядами, виконується вибірковий 
капітальний ремонт, обмежується рух, відповідно до ваги, 
швидкості та габаритних розмірів транспортних засобів, 
а також розробляються спеціальні заходи забезпечення 
безаварійної експлуатації споруди 

5 1,7 65 

Стан споруди, близький до аварійного або такий, що 
характеризується суттєвим порушенням вимог безпеки 
руху. Потребується обмеження руху по споруді або під 
нею, встановлюється безперервний нагляд за станом 
аварійних конструкцій, вживають тимчасові заходи до 
запобігання аварій. Встановлення надзвичайного режиму 
експлуатації свідчить про необхідність виконання 
термінових робіт капітального ремонту, реконструкції або 
заміни елементів моста 

 
Головною метою аналізу надійності як показника безпеки, є визначення міри нашої 
невпевненості, тобто ризику в опорі матеріалів при зміні фізико-механічних характеристик 
матеріалів, що застосовуються для споруди, її навантаженнях та розрахункових моделях, які 
дуже часто ідеалізують вихідні умови розрахунків і розрахункових схем. Тут також 
розглядається вплив на надійність споруд невизначеності, яка зв’язана з людськими помилками 
при проектуванні та будівництві, для цього необхідно ввести коефіцієнт ризику. Аналізу, 
в першу чергу, піддаються звичайно дві групи параметрів випадкових базових змінних [3, 4]: 

- змінні, які характеризують опір елемента – параметри фізико-механічні, хімічні, 
теплофізичні,  геометричні, а також специфічні коефіцієнти, такі як зчеплення, умови 
роботи; 

- змінні, які характеризують навантаження елемента – постійні та тимчасові сили, вимушені 
переміщення, зусилля, викликані довготривалими процесами в матеріалах, параметри 
динамічних сил. 

Чіткий поділ змінних на групи при довготривалій експлуатації  не завжди можливий. 
Наприклад, при аналізі надійності не враховується, що нерозрахункові елементи моста, 
наприклад гідроізоляція і водовідведення, дуже сильно впливають на першу групу випадкових 
базових змінних, викладених вище.  

Тому на нашу думку необхідно ввести третю групу випадкових базових змінних: 

- змінні, які характеризують захисні властивості нерозрахункових елементів моста, від яких 
залежать наступна деградація несних елементів, тобто перша група. 

Ця група має особливе значення при зміні стратегії розвитку мостових споруд «від планування 
ремонту до планування збереження». 

В зв’язку з цим необхідно виконати певну роботу з конкретизації математичної моделі 
розрахунку [4]. Параметрами, що відображають ймовірнісну природу факторів напружено-
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деформованого стану елемента, є коефіцієнти варіації міцносних характеристик матеріалів, 
тимчасового рухомого навантаження [3, 4]. 

Таким чином, для завершення характеристики безпеки експлуатації необхідно визначити 
вантажопідйомність несних елементів. Визначення вантажопідйомності є основою для 
уточнення встановлення дискретного стану елемента. Вантажопідйомність моста визначається  
для тимчасового рухомого навантаження за ДБН В.2.3.14: 2006 «Мости та труби. Правила 
проектування» [5] з врахуванням деградації елементів, причому вантажопідйомність несучих 
елементів визначають за величиною вантажопідйомності найслабшого, найбільш 
пошкодженого несного елемента (головної балки, поперечної або поздовжної другорядної 
балки, плити проїзної частини, опор, тощо). Ось тут і  зустрічаємось з чисто суб’єктивним 
фактором оцінки деградації елементів, так як точних кількісних оцінок не існує. Рішення тут 
може бути у впровадженні аналітичної інформаційної системи про динаміку розвитку дефектів, 
розроблену мостоекспертизою. Крім того, необхідно ввести чітку систему моніторингу стану 
мостів. 
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ОЦІНКИ МІЦНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК, ПІДСИЛЕНИХ 
В СТИСНУТІЙ ЗОНІ ЕФЕКТИВНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
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Криворізький технічний університет  

 
Проблема та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Залізобетонні конструкції 
внаслідок характерних лише для них властивостей (довговічність, вогнестійкість, малі 
експлуатаційні витрати і т.ін.) є найбільш розповсюдженими у будівництві. 

Внаслідок економічних реформ змінився інвестиційний процес. З переходом на 
самофінансування відбулося перенесення центру тяжіння з нового будівництва на 
реконструкцію діючих промислових підприємств. Окупність капітальних вкладень у 
реконструкцію промислових підприємств відбувається в 2-3 рази швидше, ніж при будівництві 
нових. 

Оновлення виробництва передбачає реконструкцію будівель та споруд, які є складовою 
частиною загальної реконструкції діючих підприємств. Впровадження нових технологій, 
встановлення додаткового обладнання призводять до збільшення та зміни характеру і місця 
прикладання діючих навантажень, зміни розрахункових схем у порівнянні з проектними, що, 
в певних випадках, потребує попереднього підсилення конструкцій. 

Аналіз досліджень та публікацій. Підсилення залізобетонних конструкцій має, у порівнянні з 
іншими видами конструкцій (металевими, дерев′яними), специфічні особливості, пов’язані зі 
складністю забезпечення сумісної роботи бетону конструкції, що експлуатується, з новим 
бетоном при збільшенні поперечного перерізу та складністю збільшення перерізу арматури 
внаслідок її важкодоступності. 

При проектуванні підсилення конструкцій, що експлуатуються в певних умовах, метод 
підсилення обирають після стадії оцінки стану, за результатом якої встановлюється можлива 
схема руйнування конструкції (слабка зона). У загальному випадку руйнування згинаних, 
позацентрово (центрально) стиснутих або розтягнутих елементів відбувається за розтягнутою, 
стиснутою зонами або в зоні зрізу від дії поперечних сил, по просторовому перерізу від дії 
крутного моменту, місцевого зминання, відриву та продавлювання. Тому треба підсилювати 
найбільш слабку зону залізобетонних конструкцій [1]. 

Підсилення залізобетонних елементів, що працюють на згин, можна виконувати двома 
основними способами: влаштуванням розвантажувальних елементів; підсиленням шаром 
бетону або залізобетону. 

За першим способом підсилюють елементи, головним чином, неушкоджених конструкцій без 
припинення виробництва. 

Другий спосіб підсилення – нарощування бетоном або залізобетоном застосовують при 
підсиленні як неушкоджених, так і ушкоджених конструкцій. Передбачають збільшення 
розмірів поперечного перерізу підсилюваного елементу шляхом введення в стиснуту або 
розтягнуту зону шару неармованого або армованого бетону. Для цього влаштовують обойми, 
сорочки, а також одностороннє, двостороннє і бокове нарощування. 

Найбільш поширеним методом підвищення несної здатності залізобетонних елементів, що 
працюють на згин, є нарощування розтягнутої або стиснутої зон шаром залізобетону [2]. 
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Збільшення міцності й жорсткості підсилюваного елементу нарощуванням реалізується лише 
при спільній роботі підсилюваної конструкції та конструкції підсилення. Нарощування 
застосовують для підсилення як монолітних залізобетонних конструкцій, так і збірних. 
Нарощування розтягнутої зони елементу підсилення переважно виконують у випадках, коли 
неможливо підсилення нарощуванням зверху, а несна здатність при цьому трохи збільшується. 
Ще одним недоліком такого методу підсилення є необхідність проведення трудомістких робіт 
з улаштування опалубкових конструкцій з системою риштувань. 

Нарощування залізобетонних елементів, що працюють на згин, зверху у стиснутій зоні 
виконують при необхідності значного збільшення несної здатності конструкції. При 
необхідності шар підсилення армують повздовжньою арматурою, яку приварюють до оголеної 
існуючої або приклеюють до бетону стиснутої зони. 

Відомо, що в зоні контакту “нового” і “старого” бетонів при підсиленні залізобетонних 
елементів, що працюють на згин, методом нарощування, діє складний напружено-
деформований стан. При цьому зона контакту піддається одночасній дії стискальних або 
розтягувальних, а також зсувних зусиль. Величина останніх може визначати несучу здатність 
підсилюваної конструкції. Низька міцність зони контакту обмежує можливості підсилення при 
однобічному нарощуванні, а також при дії динамічних навантажень. 

Спільної роботи “старого” та “нового” бетонів при збільшенні поперечного перерізу 
підсилюваної конструкції досягають улаштуванням у “старому” бетоні відкритих пазів, насічок 
або додатковим поперечним армуванням хомутами, які з’єднуються з арматурою конструкції. 
Для покращення зчеплення “нового” бетону зі “старим” окрім насічок за можливістю 
рекомендують виконувати адгезійне ґрунтування полімеррозчином, композиціями на основі 
акрилового, епоксидного та інших видів синтетичних клеїв [3]. 

В останні роки з’явилися високоміцні матеріали, застосування яких при підсиленні суттєво 
підвищує ефективність відновлених елементів. Одним з таких матеріалів є сталефібробетон. 
При використанні сталефібробетону для підсилення залізобетонних елементів, що працюють на 
згин, сталеві фібри проникають у тріщини, раковини, каверни та інші пошкодження 
підсилюваної конструкції та ніби зашпаровують дефекти. Це дозволяє відновити 
експлуатаційні якості залізобетонної конструкції навіть зі значними ушкодженнями [4]. 

Проектування підсилення залізобетонних конструкцій повинно забезпечити спільну роботу 
елементів підсилення з підсилюваною конструкцією. Крім того, після підсилення конструкція 
має задовольняти вимоги чинних норм за першою та другою групами граничних станів. 

При підсиленні залізобетонних елементів нарощуванням зверху слід зважати на те, що площа 
поперечного перерізу існуючої арматури Аs в підсилюваному елементі повинна бути 
достатньою для сприйняття збільшеного згинального моменту. Максимальну висоту 
нарощування fh′  визначають за умови повного використання стиснутої зони бетону 

підсилюваного елемента, тобто при x – fh′ = ξRh01 (ξR – для бетону підсилюваного елемента). 
При цьому може бути декілька випадків розрахунку товщини нарощування (рис. 1). 

При однаковому класі бетону підсилення і бетону підсилюваного елемента максимальну 
товщину нарощування розраховують за умови [5] 
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 а – при x > hf 
′;б – при x ≤ hf 

′. 
Рис. 1. Розрахункові схеми залізобетонних елементів, що працюють на згин, 

підсилених нарощуванням стиснутої зони 
 
 
Якщо клас бетону нарощування відрізняється від класу бетону підсилюваної конструкції, то 
товщину нарощування визначають за формулою 
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де   Rb, Rb2 – міцність бетону на стиск підсилюваної конструкції та елементу підсилення 
відповідно. 

Перевірку несної здатності перерізу виконують залежно від того, де знаходиться межа 
стиснутої зони: 

1) якщо межа перетинає бетон підсилення (x ≤ hf 
/), тобто виконується умова 
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розрахунок при збігу класу бетону підсилюваної конструкції з класом бетону підсилення, 
виконують за формулою 
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де висоту стиснутої зони x визначають за формулою 
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При різних класах бетону підсилюваної конструкції та бетону підсилення  у формулах (4), (5) 
замість Rb підставляють значення Rb2 ; 

2) якщо умова (3) не виконується і межа стиснутої зони проходить в бетоні підсилюваної 
конструкції (x > hf 

/), міцність перерізу за умови збігу класу бетону конструкції з класом бетону 
підсилення, перевіряють за формулою 
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При різних класах бетону підсилюваної конструкції та бетону підсилення  у формулі (6) 
у першому складнику, а у формулі (7) у третьому складнику замість Rb підставляють 
значення Rb2.   

Постановка завдання. Метою випробувань було експериментально та теоретично визначити 
вплив основних фізико-механічних характеристик матеріалів підсилення на міцність, 
тріщиностійкість, деформації підсилених балок та встановити ефективність кожного виду 
підсилення з погляду несної здатності та експлуатаційної придатності підсиленого 
залізобетонного згинального елемента. 

При підсиленні балок використовували сучасні ефективні матеріали підвищеної міцності та 
тріщиностійкості до складних умов експлуатації. Для порівняння з традиційним способом 
підсилення залізобетонних балок нарощуванням стиснутої зони за допомогою додаткової 
арматури та шару дрібнозернистого бетону були досліджені інші матеріали, які підсилюють 
стиснуту зону. З цією метою для описуваних дослідів було прийнято рішення крім 
традиційного способу підсилення шаром армованого дрібнозернистого бетону підсилити 
стиснуту зону шаром сталефібробетону та шаром полімербетону. 

Викладення матеріалу та результати. Для експерименту було виготовлено чотири серії 
балок, по три штуки в кожній. При цьому балки першої серії підсиленню не підлягали та мали 
прямокутний поперечний переріз. Балки другої, третьої та четвертої серій були підсилені 
в стиснутій зоні, при цьому їх поперечний переріз змінився з прямокутного на тавровий.  

Короткочасні випробування балок проводили на універсальному гідравлічному пресі ПММ-250 
за схемою однопрольотної вільнообпертої балки, навантаженої двома зосередженими силами 
у третинах прольоту. Величину навантаження, що прикладається до балки, контролювали 
взірцевим манометром гідравлічної станції. 

У процесі випробування експериментальних балок фіксували деформації граней балки в зоні 
чистого згину, визначали прогини балок, момент появи тріщин, а також слідкували за 
розвитком тріщин по висоті та шириною їх розкриття. 
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При випробуванні балок були використані такі прилади: прогиномір Максимова; індикатор 
годинникового типу з ціною поділу 0,01 мм для визначення деформацій бетону балки та 
просадки опор балок; мікроскоп МПБ-2 з 24 – кратним збільшенням і ціною поділу 0,05 мм для 
визначення ширини розкриття нормальних і похилих тріщин; тензорезистори на базі 50 мм для 
визначення деформацій бетону балки за висотою та визначення рівня напружень у розтягнутій 
арматурі; ИДЦ – 1 (измеритель деформации цифровой) для фіксації показів тензодатчиків. 

Навантаження дослідних зразків балок здійснювали ступенями по 0,1 від руйнівного 
навантаження, яке визначали за розрахунковими руйнувальними навантаженнями, отриманими 
для відповідного підсилення. Після кожного етапу прикладання навантаження його 
витримували 10 хв., під час яких знімали відліки по приладах, проводили огляд поверхні 
зразка, відмічали появу тріщин  і вимірювали ширину їхнього розкриття. 

Відліки по приладах знімали після стабілізації деформацій, обумовлених прикладенням 
повного навантаження. За момент утворення тріщин у балці вважали момент, при якому 
візуально мікроскопом можна було виміряти ширину розкриття тріщин приблизно 
0,025....0,035 мм, а також появу перелому графіка “момент-прогин” та на підставі показів 
тензорезисторів. 

За момент руйнування балки було прийнято роздроблення бетону стиснутої зони. У підсилених 
балках за момент руйнування прийнято розвиток похилих тріщин і руйнування стиснутого 
бетону над ними з наступним розривом поперечної арматури. 

Випробуванню підлягали непідсилені балки прямокутного перерізу серії БКСП та балки, 
підсилені в стиснутій зоні шаром дрібнозернистого бетону, сталефібробетону і полімербетону 
серій, відповідно БУМ, БУФ та БУП.  

На підставі проведених експериментальних випробувань були отримані міцнісні та 
деформаційні характеристики зразків. Встановлено, що експериментальні балки зруйнувалися 
двома способами. Зразки непідсилених балок (БКСП) зруйнувалися за нормальними перерізами 
внаслідок руйнування бетону стиснутої зони, що і було передбачено програмою досліджень. 
У підсилених балках (серії БУМ, БУФ, БУП) несна здатність була вичерпана за похилими 
перерізами. У той же час за попередніми розрахунками усі серії зразків були запроектовані на 
руйнування за нормальними перерізами як до, так і після підсилення. Незважаючи на те, що 
в підсилених зразках неповністю було використано міцність за нормальними перерізами і 
напруження в повздовжній арматурі не досягали своїх граничних значень, вдалося досягти 
суттєвого підвищення несної здатності підсилених балок (у межах 227...282 %) у порівнянні 
з непідсиленими балками. 

Отже, для повного аналізу несної здатності розрахунки міцності дослідних зразків 
з урахуванням фактичних міцнісних та геометричних параметрів, отриманих при 
випробуваннях, були виконані як для нормальних, так і для похилих перерізів. Порівняння 
експериментальних та теоретичних (обчислених за наведеною методикою розрахунку) 
міцнісних показників балок всіх серій наведено в табл. 1. 

Висновки та напрямок подальших досліджень. З аналізу таблиці можна дійти висновку, що 
наведена методика розрахунку міцності згинаних елементів доволі точно описує згаданий 
процес у порівнянні з експериментальними даними. 
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Таблиця 1 – Порівняння дослідних і розрахункових результатів міцності балок 

Розрахункові та 
експериментальні величини 

балок серії 
Номер 
рядка Найменування величини 

БКСП БУМ БУФ БУП 
1 2 5 6 7 8 
1. Узагальнена міцність бетону на розтяг Rbt узаг, МПа - 1,13 1,3 1,64 

2. Розрахунковий опір поперечної арматури А-III 
∅ 8 мм Rsw, МПа 216 216 216 216 

3. Довжина проекції похилого перерізу на 
повздовжню вісь балки C0, мм 170 214 229 257 

4. Середня експериментальна руйнуюча сила Fu/2 
Fu

експ  (Qu
експ), кН 22 50* 56* 62* 

5. Середній експериментальний згинальний момент 
при руйнуванні Mu

експ, кН⋅м 13,2 30* 33,6* 37,2* 

6. Fui
експ/F0

експ 1 2,27 2,55 2,82 

7. Fuj
експ/F01 

⁄ експ - 1 1,12 1,24 

8. 
Теоретична міцність нормальних перерізів балок за 
згинальним моментом (згідно з СНиП [98]) Mu

теор, 
кН⋅м 

12,9 44,1* 46,3* 47,6* 

9. 
Теоретична міцність нормальних перерізів балок за 
згинальним моментом, розрахованих за проектом 
ДБН Mu1

теор, кН⋅м 
13,5 - - - 

10. Теоретична міцність нормальних перерізів балок за 
руйнуючою силою (F/2) Fu

теор, кН 21,5 73,5 77,2 79,3 

11. Fu
експ/Fu

теор 1,02 0,68 0,73 0,79 

12. 
Теоретична міцність похилих перерізів за 
поперечною силою (без урахування шару 
підсилення) Qu

теор, кН 
46,6 46,6 46,6 46,6 

13. 
Теоретична міцність похилих перерізів за 
поперечною силою (з урахуванням шару 
підсилення) Qu1

теор, кН 
- 63,3 69,1 80,2 

14. Qu
експ/Qu1

теор - 0,79 0,81 0,77 
15. Qu

експ/Qu
теор 0,47 1,07 1,2 1,33 

16. Відносний запас міцності шва за поперечною силою 
Qshb/Qsh 

- 0,986 0,952 0,987 

Примітка 1. У рядках 4, 5, 8 введено позначення (*), яке відповідає балкам, зруйнованим за 
похилим поперечним перерізом. 

Примітка 2. У рядку 16 наведено позначення Qshb та Qsh , де Qshb – граничне зсувне зусилля, яке 
сприймає контактний шов; Qsh – зсувне зусилля у шві від зовнішнього 
навантаження. 

Примітка 3. У рядку 6 позначення F0
експ відповідає експериментальній міцності непідсилених 

балок (серії БКСП). 
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Порівняння дослідних результатів дає змогу дійти висновку, що найбільш ефективним 
матеріалом підсилення є сталефібробетон. Хоча балки, підсилені цим матеріалом за 
показниками міцності, тріщиностійкістю та жорсткістю знаходяться на другому місці після 
балок, підсилених полімербетоном, собівартість виготовлення сталефібробетону набагато 
нижча, ніж полімербетону. Також слід зважити на те, що міцнісні показники використаного 
полімербетону майже у 3 рази перевищують ці ж показники сталефібробетона. Тому можна 
зробити припущення, що при підсиленні балок згаданими вище матеріалами однакової міцності 
несна здатність балок, підсилених сталефібробетоном, була б не меншою, а можливо і більшою, 
ніж підсилених полімербетоном.  

Крім того, як показали проведені дослідження, повністю використати можливості 
полімербетону при середніх рівнях міцності підсилюваних конструкцій є досить складним 
завданням. Також можна дійти висновку, що міцність елемента в інтегральному розумінні 
залежить від співвідношення між несною здатністю за нормальними та похилими перерізами. 
У випадку їх приблизно однакових значень треба дуже обережно вибирати спосіб підсилення. 
Надмірне підсилення нормальних перерізів без спеціальних заходів до збільшення міцності 
контакту може призвести до руйнування похилих перерізів. Тому правильний розрахунок як 
непідсилених, так і підсилених елементів – запорука визначення ефективного й економічного 
конструктивного рішення. 
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УДК 625.76 
 

АРМУВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ  
 
Гамеляк І.П. 
Національний транспортний університет 

 
Мета застосування армувальних синтетичних матеріалів (АСМ) – перерозподіл зусиль 
в конструкції дорожнього одягу для підвищення живучості і запобігання тріщиноутворення 
в асфальтобетонних шарах, підвищення несної здатності та збільшення строку служби 
конструкції в цілому, а також для запобігання проявлення відображених тріщин в покритті на 
тріщинувато-блочній основі [1,2]. Завдяки застосуванню АСМ в пакеті асфальтобетонних 
шарів досягається зменшення колійності, зменшення тріщиноутворення від втоми; зменшення 
товщини шарів посилення. 

Розрахунок тріщиностійкості армованого асфальтобетонного покриття складається з таких 
етапів: 

- встановлення або розрахунок параметрів асфальтобетону в залежності від стадії 
проектування; 

- приведення фактичної конструкції до розрахункової моделі за встановленими параметрами 
ґрунту земляного полотна та шарів дорожнього одягу; 

- розрахунок коефіцієнту інтенсивності напружень; 

- розрахунок тріщиностійкості шару покриття. 

Вихідні дані для розрахунку включають: 

- загальні дані про умови будівництва; 

- аналіз типів дефектів існуючого покриття, їх частоту і вагомість;  

- дані про діючі навантаження: Np – фактична інтенсивність руху та склад транспортного 
потоку та приведення до розрахункового автомобіля; 

- дані про існуючу конструкцію дорожнього одягу: Е1, Е2, … Еn  – модулі пружності матеріалу 
шарів при температурі 0 ◦С, h1, h2, … hn – товщини існуючих шарів конструкції;  

- hn товщина нових шарів посилення конструкції та характеристики асфальтобетону;  

- спосіб укладання і приклеювання АСМ (тип в’язного і якість приклеювання АСМ до 
асфальтобетонних шарів та ін.). 

 

Конструювання 

Конструювання дорожнього одягу виконують відповідно до типових схем згідно з рис. 1, 2. 

АСМ повинен бути приклеєний до вирівняних шарів асфальтобетонного покриття. 
Ефективність використання АСМ можлива тільки за умови високої якості приклеювання 
посилюваних конструктивних шарів. 

Функції АСМ при ремонтах дорожньої конструкції i методи їх з’єднання з конструктивними 
шарами визначають відповідно до табл. 1 i 2. 
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Таблиця 1 – Функції АСМ, призначених для ремонтів 

Функція 

АСМ 
армування

шар для ослаблення напруження 
при контрольованому ослабленні 

зчеплення 

ізоляція від 
вологи та опадів 

Геотекстиль оброблений 
бітумом 

 ХХ XX 

Геоґрати Х/ХХ1)  X2) 

Геокомпозит Х/ХХ1) XX XX 
1) ефективність армування залежить від виду продукту i оточувальної температури. 
2) використовують тільки у випадку полімерних або скляних геоґрат, оброблених 
органічним в’язним з закріпленням на поверхні. 

Примітка. X − продукт ефективний; XX − продукт дуже ефективний. 
 
 

Таблиця 2 – Способи з’єднання АСМ з конструктивними шарами 

Спосіб з’єднання 

АСМ розлив бітуму 
в кількості 

0,65−0,85 кг/м2 

розлив бітуму 
в кількості 

0,85−1,2 кг/м2

розлив бітумної 
емульсії 
в кількості 

0,9−1,6 кг/м2 

прибивання 
цвяхами або 
дюбелями 

продукт 
самоприли-
пальний 

Геотекстиль  +    

Геоґрати +  + + + 

Геокомпозит + +    

 
 

При необхідності вирівнювання поверхні після фрезерування вкладають шар асфальтобетону 
мінімальної товщини. Для підгрунтовки i приклеювання АСМ використовують бітум 
БНД 60/90 або БНД 90/130 (згідно з ДСТУ 4044), бітум модифікований полімером 
(згідно ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198), або катіонну емульсію 60−65 % концентрації 
(згідно ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092) при необхідності модифіковану полімерами. 

Витрати в’язного повинні повністю забезпечувати просочування АСМ та якісне їх 
приклеювання до нижніх та верхніх шарів. Орієнтовні витрати бітуму АСМ становить 
від 0,65 кг/м2  до 1,20 кг/м2, відповідно бітумної емульсії – від 0,90 кг/м2 до 1,60 кг/м2 і залежать 
від стану основи, типу армуючого матеріалу, виду в’язного, способу розподілу підгрунтовки, 
температурного режиму влаштування покриття тощо. В таблиці 3 приведено орієнтовні норми 
розливу бітуму при влаштуванні армувальних прошарків.  

Підгрунтовку наносять в такий спосіб, щоб забезпечити рівномірне розподілення в`яжучого. 
Емульсію розподіляють тонким суцільним шаром. 

На укладений АСМ вкладається асфальтобетонний шар з товщиною не менше 5 см.  
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а)                                                                     б) 

 
a) напівжорсткого – при ремонті; б) нежорсткого – при реконструкції. 

Рис. 1. Типові схеми армування дорожнього одягу 
 

Застосування АСМ є найбільш ефективним у випадку будівництва магістральних вулиць та 
доріг високої якості i доріг з рухом великовантажних транспортних засобів, які спричинюють 
утворення колії i тріщин. У такому випадку слід використовувати щебенево-
мастиковий асфальтобетон (ЩМА) згідно з ДСТУ Б В.2.7-127 та традиційні суміші згідно 
з ДСТУ Б В.2.7-119, приготовлені з використанням бітуму модифікованого полімерами згідно 
з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198-2002.  

 
Таблиця 3 – Орієнтовні норми розливу бітуму для підгрунтовки 

Орієнтовна норма розливу 
бітуму, кг/м2 

Клас 
шорст-
кості 

Шорсткість покриття за 
методом піщаної плями, 

мм 
Вид текстури 
підложки 

геоґрати геокомпозит 
4 0,8−1,2 Крупнозерниста 0,90–1,15 0,95–1,20 
3 0,4−0,8 Середньозерниста 0,85–1,10 0,90–1,15 
2 0,2−0,4 Дрібнозерниста 0,75–1,05 0,80–1,10 
1 < 0,2 Піщана 0,65–1,00 0,70–1,05 

Примітки.  1. Норма витрати уточнюється на місці виконання робіт за результатами пробної 
приклейки АСМ. 

 2. При використанні способу розподілу бітуму шляхом розбризкування 
форсунками норма розливу може бути зменшена.  

 
 
Розрахунок 

Розповсюдження тріщини в конструкції з армованого і неармованого асфальтобетону 
визначають за формулою Паріса [3, 4]: 

 

nKA
dN
dc

Δ⋅= ,     (1) 

 
де  dc/dN – швидкість росту тріщини довжиною с за один цикл навантаження N; 
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ΔK – амплітуда коефіцієнту інтенсивності напружень (ΔK = Kmax – Kmin); 

А, n – константи матеріалу (для неармованої конструкції Анеарм., nнеарм.; для армованої – 
Aарм., nарм.). 

Для заданої товщини шару посилення h кількість циклів навантаження, до руйнування 
розраховують за формулою: 

dN
dc
hN = ,      (2) 

Постійну Анеарм. для неармованої конструкції розраховують за залежністю: 
naa

неармA ⋅+= 1010. ,     (3) 

де  а0 = –2,36; а1 = –1,14. 

Повний ефект армування моделюють, шляхом зменшення значення коефіцієнта А. Для 
армувальних сіток при влаштуванні асфальтобетонних шарів посилення Аарм. визначають за 
формулою: 

... неармовармарм AkA ⋅= .     (4) 

 

Значення коефіцієнта kарм. для різних типів АСМ визначають відповідно до табл. 4. 

При індивідуальному проектуванні відповідальних конструкцій константу матеріалу n, що 
характеризує розповсюдження тріщини в асфальтобетоні, визначають експериментально або 
розраховують за формулою: 

γ⋅
=

m
n 2 .      (5) 

Коефіцієнт приведення m залежить від модуля пружності асфальтобетону Е і модуля пружності 
бітуму Ебіт.. Для заданих умов часу дії навантаження, для якого виконують розрахунок, 
визначають кут нахилу m на кривій, як відношення між логарифмом часу навантаження logtн до 
логарифма модуля пружності асфальтобетону logЕ згідно з рис. 3. 
 

Таблиця 4 – Значення коефіцієнта kарм. 

Матеріал для армування kарм. 
Швидкість росту тріщини, 
dN/dc, міліметрів за цикл 

Без армування 1,00 2,0 ⋅ 10-4 
Нетканинний геотекстиль 0,75 1,5 ⋅ 10-4 
Геоґрати: 
 − поліпропіленові  

 
0,40 

 
0,8 ⋅ 10-4 

 − поліестерові  0,33 6,6 ⋅ 10-5 
 − скляні  0,35 0,7 ⋅ 10-5 
 − полівінілалкогольні  0,30 5,0 ⋅ 10-5 
Примітка.  Приведені коефіцієнти використовують при виконанні розрахунків на стадії ТЕО. 

При кінцевому виборі АСМ необхідно провести лабораторні випробовування 
з визначенням фактичних значень kарм. і dN/dc для даного типу АСМ. 
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log E

log tH

m

1

Коефіцієнт γ розраховують за формулою: 
 

( )[ ].
4

.
34 ln1001,11067,61058,334,0exp бітбіт ЕЕEE ⋅⋅⋅+⋅⋅−⋅⋅−= −−−γ . (6) 

 

 
Рис. 3. Схематична залежність між логарифмом logЕ модуля пружності 

асфальтобетону і логарифмом часу навантаження logtн (tн – тривалість одного  
циклу навантаження) 

 
 

Модуль пружності дистильованих бітумів розраховують за формулою Уллідца, яка апроксимує 
номограму Ван-Дер-Поля: 

 

( ) 5368,07
. )(exp10157,1 TTІПE КіКбіт −⋅−⋅⋅⋅= −− τ ,   (7) 

 

де  τ – тривалість навантаження, с (змінюється в межах від 0,01 с до 1,00 с); 

ТКіК – температура розм’якшення бітуму, °С; 

T – температура випробування, °С; 

IП – індекс пенетрації бітуму, визначається згідно з ДСТУ 4044. 

Модуль пружності асфальтобетону Е залежить від об’ємної долі (концентрації) мінеральних 
складових Vмс, та бітуму Vбіт., залишкової пористості асфальтобетону, типу суміші та інших 
факторів які визначають за даними лабораторних досліджень або за аналітичними 
залежностями для вибраної технології отримання бітуму і складу асфальтобетонної суміші. 

При стандартних розрахунках необхідне значення показника степеня n залежно від дорожньо-
кліматичної зони України (ДКЗ) згідно з ДБН В.2.3-4 приймається рівним: 

- Південна (У-IV, південний берег Кримського півострова) − n = 3,5; 

- Центральна, Південна та Західна ДКЗ (зони У-II, У-III, У-IV) − n = 4,5; 

- Північна ДКЗ (зона У-I) − n = 7,0. 

Присутність АСМ не впливає на значення n, тобто: 

.. неармарм nn = .     (8) 



 34 

D
p

hE c
sE

D
p

hE c
sE

Розрахункова схема конструкції з АСМ при посиленні 

В якості розрахункової приймають двошарову конструкцію, шари якої зчеплені між собою – 
покриття (товщиною h з приведеним модулем пружності E) на основі (загальний модуль 
пружності на поверхні основи Es). Навантаження від колеса, що діє на конструкцію, 
характеризується тиском у контакті р і діаметром області контакту D. У зв'язаному шарі є 
тріщина, яка росте від низу до верху шару, й у даний момент довжина тріщини рівна с. 
Розглядаються два випадки прикладання навантаження згідно з рис. 4: 

а) навантаження, розташоване над тріщиною (рис. 4 а); 

б) навантаження, розташоване з однієї сторони від тріщини (рис. 4 б). 

У першому випадку тріщина поширюється через дію напружень розтягу при згині, в той час 
як у другому випадку причиною поширення тріщин є поперечні сили. Розрахунок полягає 
у визначенні швидкості поширення тріщини через монолітний шар. 
 

 
 

     
                           
 
 
 

        
 
  а) випадок згину                                            б) випадок зрізу 

                     (повздовжній напрямок);                         (поперечний напрямок) 
Рис. 4. Розрахункова схема конструкції дорожнього одягу з тріщиною 

 
 

Напружений стан у вершині тріщини описується за допомогою коефіцієнта інтенсивності 
напружень KI, який залежить від напружень σ і довжини тріщини с: 

)c(fIK σ= .     (9) 

Схематичний розподіл напружень у пластині з тріщиною приведено на рис. 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. Схема розподілу напружень у пластині з тріщиною 
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Два випадки навантаження згідно з рисунком 6 враховують за допомогою коефіцієнтів 
інтенсивності напружень згідно з формулами (10) і (11): 

- значення ΔKb – для розтягу при згині 
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- значення ΔKs – для поперечного зусилля 
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тут  kb, ks − безрозмірні коефіцієнти інтенсивності напружень, їх визначають відповідно 
до табл. 5. 
 
Таблиця 5 – Значення коефіцієнтів ks та kb для розрахунку коефіцієнта інтенсивності 

напружень  

ks при зчепленні між блоками1) kb при зчепленні між блоками Відношення 
с/h малому середньому великому малому середньому великому 
0 0,20 0,18 0,11 0,485 0,485 0,485 

0,1 0,30 0,25 0,20 0,70 0,62 0,60 
0,2 0,40 0,35 0,26 0,75 0,70 0,59 
0,3 0,50 0,45 0,35 0,72 0,62 0,47 
0,4 0,60 0,55 0,43 0,62 0,51 0,26 
0,5 0,73 0,65 0,51 0,44 0,30 - 
0,6 0,86 0,76 0,60 0,20 - - 
0,7 1,05 0,94 0,69 - - - 
0,8 1,30 1,13 0,81 - - - 
0,9 1,535 1,33 0,93 - - - 
1,0 1,85 1,52 1,04 - - - 

1) Ділянка асфальтобетонного покриття обмежена по контуру тріщинами або швами, 
в якої один із розмірів (довжина або ширина) менший ніж 2,5 м. 

Примітка. Малому відповідає зчеплення між блоками з шириною шва або розкиття тріщини 
більше ніж 6 мм, середньому від 3 мм до 6 мм, великому менше ніж 3 мм. 
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Розповсюдження тріщини і кількість циклів до руйнування неармованого шару асфальтобетону 
можуть бути розраховані згідно з формулами (1) і (2) та з використанням значень А = Анеарм. 
та nнеарм., а для армованого шару асфальтобетону, – приймаючи А = Аарм. та n арм.. 
Ефективність застосування АСМ оцінюється аналітичним порівнянням строків служби армованих і 
неармованих конструкцій. 
 
Приведення багатошарової конструкції до двошарової моделі 

Існуюча багатошарова конструкція приводиться до більш простої двошарової моделі. При 
цьому всі зв'язані шари приводять до одного шару, еквівалентного за жорсткістю. Ця 
схематизація відповідає поширенню тріщин у всіх монолітних шарах. При розрахунках модуль 
пружності шару посилення, шару існуючого асфальтобетону і монолітної основи (укріпленої 
цементом, бітумом або іншим матеріалом) об’єднують до єдиного приведеного (ефективного) 
модуля пружності E згідно з рис. 6. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Рис. 6. Приклад КДО  з існуючим покриттям з асфальтобетону на тріщинувато-
блочній основі, укріпленій цементом, і її схематизована модель 

 
 

Приведення для випадку посилення асфальтобетоном існуючого асфальтобетонного 
дорожнього покриття з тріщинами, влаштованого поверх неукріпленої основи, виконується 
згідно з рис. 7.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 7. Приклад КДО  з неукріпленою основою і її схематизована модель 
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Для обох випадків (рис. 8 і 9) довжину тріщини приймають рівною товщині тріщинувато-
блочних монолітних шарів. За приведеними схемами існуючі багатошарові конструкції 
приводять до двохшарової системи за методикою, приведеною  нижче. 

Циліндричну жорсткість тришарової конструкції визначають згідно з формулою: 

- при повному зчепленні між шарами: 
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де Еі – модуль пружності матеріалу шару дорожнього одягу; hі – товщина і-го шару; при 
відсутності зчеплення ("слизький контакт"): ΔІІІ = 0). 

Положення нейтральної площини δІІІ визначають згідно з формулою: 
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Приведений ефективний (еквівалентний за жорсткістю) модуль пружності однорідного шару, 
складеного з трьох шарів визначають згідно з формулою: 
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де  μсер. – приведений коефіцієнт Пуассона пакету із трьох шарів.  

При кількості монолітних шарів більше 4- допускається приведення до трьохшарової системи з 
осередненням Е двох шарів з близькими значеннями модуля пружності асфальтобетону. 

Для встановлення ефективного модуля E монолітних шарів, в яких поширюється тріщина, й 
ефективного модуля Es неукріплених шарів, що підтримують зв'язані шари, використовують 
чотири методи: 

- зворотне обчислення E і Es, за результатами польового вимірювання пружного прогину; 

- оцінка модуля різних шарів за результатами лабораторних випробувань; 

- розрахунок за простими формулами або номограмами для різних значень часу дії 
навантаження та температури; 

- використання табличних значень. 



 38 

Модуль пружності матеріалу монолітного шару визначають в залежності від стадії 
проектування та необхідного рівня надійності відповідно до табл. 6. 

 
Таблиця 6 – Умови призначення модуля пружності шару 

Рівень надійності, Н Метод визначення модуля пружності шару 
0,97 і більше Стендові та лабораторні випробування. Польові обстеження. 
від 0,95 до 0,97 Номограми або аналітичні залежності. 
менше 0,95 За таблицею ВБН В.2.3-218-186. 

 
Після визначення модулів різних шарів розраховують приведений модуль для верхнього 
асфальтобетонного шару і зв'язаного шару основи та об'єднаний модуль неукріпленого шару 
основи і земляного полотна за методикою згідно з ВБН В.2.3-218-186. 

Обмеження 

Ефективність армування конструкції з використанням АСМ зменшується разом із зростанням 
жорсткості шарів дорожнього одягу та зменшення відношення модуля пружності АСМ до 
модуля пружності шару дорожнього одягу. 

Недопустимим є укладання шарів АСМ на основі з тріщинами з нестійкими крайками, які 
обламуються та викришуються в процесі виконання робіт. Роботи допускається проводити 
виключно при сухій погоді. Не допускається вкладати АСМ мокрим, на мокру поверхню або 
залишати на ніч без перекриття асфальтобетонним шаром. 

При неможливості забезпечити нормативні витрати в’язного для підгрунтовки рівномірність 
його розподілу або якість приклеювання АСМ, то необхідно відмовитися від 
застосування АСМ. 

Як матеріал для підгрунтовки перевагу слід віддавати гарячому бітуму (модифікованому 
полімерами), перед емульсією. Максимальний поздовжній похил при укладанні АСМ 
не повинен перевищувати 30 о/оо для автомобільних доріг I-II категорії та 40 о/оо для доріг 
III-IV категорій. 

При використанні АСМ з оптимальною характеристикою підложки не повинно відбуватися 
зменшення сили з'єднання між шарами асфальтобетону та армуючим прошарком. Для 
забезпечення сумісної роботи шарів необхідна сила зчеплення (міцність на зсув) повинна 
становити не менше ніж 0,35 МПа. 

Температура виконання робіт обмежується допустимою температурою асфальтобетонних 
робіт. У випадку застосування для насичення i приклеювання АСМ емульсій модифікованих 
полімерами (термоеластопластами та латексами), згідно з ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092, 
температура повітря повинна бути не нижче ніж +15 °C, a температура оброблюваної 
конструкцій дорожнього одягу повинна бути не нижче ніж +10 °C. 

Не допускається рух транспортних засобів по розкладеному АСМ за виключенням 
технологічного транспорту. Технологічний транспорт повинен рухатися з малою швидкістю, 
без різкого гальмування, розгону та поворотів. 

 
Технологія виконання робіт 

При використанні АСМ в асфальтобетонних покриттях додаткові вимоги до матеріалів 
конструктивних шарів дорожнього одягу не передбачено. Органічні в’язні, що застосовуються  
як підґрунтовка, повинні відповідати вимогам: бітуми − ДСТУ 4044, бітумні емульсії − 
ТУ У В.2.7-24.1-03450778-092, модифіковані бітуми − ТУ У В.2.7-24.1-03450778-198. 
Асфальтобетонні суміші повинні задовольняти вимоги ДСТУ Б В.2.7-119. 
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В якості АСМ використовують геоґрати та композитні армувальні матеріали відповідно до 
вимог Технічних умов виробника і передбачених проектною документацією. 

Для армування асфальтобетонного покриття жорстких та напівжорстких дорожніх одягів 
використовують АСМ на основі природних органічних і неорганічних волокон та штучних 
органічних (полімерних) і неорганічних волокон. 

Вибір відповідного типу АСМ здійснюють за співвідношенням між розмірами вічок lвіч. і 
найбільшим діаметром часток заповнювача dmax (відношення dmax/lвіч. ≥ 2,0−2,5) та величиною 
діючих напружень розтягу при згині та зрізі. 

Відкритість структури ґеогратів повинна складати більше 75 % для забезпечення 
максимального зв`язку шарів асфальтобетону, між якими укладається АСМ. 

Для армування рекомендується використовувати АСМ з міцністю не менше ніж 50 кН/м для 
доріг I та II категорії та не менше ніж 40 кН/м для доріг III − IV категорії. У виключних 
випадках може використовуватися АСМ з міцністю більше 100 кН/м. Для забезпечення 
ефективного використання АСМ його видовження при розтягу не повинно перевищувати 
максимального видовження при розриві композиту (асфальтобетон та АСМ) яке становить 
9−12 %. Робота асфальтобетонного покриття в пружній стадії забезпечується при видовжені 
АСМ в межах 3−6 %. 

Основні технологічні операції 

Роботи з улаштування асфальтобетонних покриттів, армованих синтетичним матеріалом, 
виконують за типовими технологічними картами та включають такі операції: 

- підготовка основи; 

- розлив органічного в’язного (в’язкого бітуму або бітумної емульсії); 

- укладання і закріплення АСМ; 

- повторний розлив в'язного і прикатка легким пневмоколісним котком (при необхідності); 

- влаштування асфальтобетонного покриття. 

Перераховані операції виконують в одну зміну з плануванням мінімально можливої довжини 
потоку (не більше ніж 60 м), застосовуючи існуючий парк машин у загоні. Величина змінної 
захватки повинна бути кратною довжині полотна АСМ в рулоні. 

Підготовка основи під АСМ 

АСМ укладають між шарами асфальтобетону, на нижній шар асфальтобетону наносять 
підгрунтовку з витратою відповідно до таблиці 3. Для забезпечення рівності в поздовжньому та 
поперечному напрямках нижній шар вирівнюють за допомогою фрезерування або 
профілювання. 

Основа повинна бути відремонтована, суха, очищена від жирних плям, розмітки, нафти, 
рослинності, піску, пилу, бруду, гравію, щебеню тощо. Ділянки з дефектами типу “крокодилова 
шкіра” повинні бути замінені на всю глибину асфальтобетонного шару. 

Волосяні тріщини на поверхні основи не потребують попередньої обробки, можуть бути тільки 
очищені. Тріщини шириною менше ніж 3 мм слід очистити. Перед укладанням АСМ поперечні 
тріщини шириною більше ніж 3 мм і поздовжні тріщини довжиною більше ніж 3 м і шириною 
більше ніж 5 мм прочищують або розробляють фрезою з наступним заповненням піщаним 
асфальтобетоном або бітумною мастикою або заклеюють бітумно-полімерною стрічкою. 

Коефіцієнт варіації загального модуля пружності на поверхні існуючого покриття ділянки, що 
підлягає ремонту, не повинен перевищувати 18 % для доріг I категорії, 20 % − для ІІ категорій 
та 24–28 % − для ІІІ і V категорій. 
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Поверх підготовленої основи вкладають шар вирівнювання із асфальтобетону мінімальної 
товщини або влаштовують тонкошарове покриття. 

Влаштування підготовки з органічного в’язного 

Як підгрунтовка застосовується бітум БНД 60/90 або БНД 90/130 (модифікований) або 
катіоноактивна модифікована бітумна емульсія швидкорозпадна 60−65 % концентрації. 
Підгрунтовку наносять рівномірно в кількості, необхідній для повного просочення АСМ. 
Витрата бітуму – від 0,65 кг/м2 до 1,20 кг/м2; витрата емульсії – від 0,85 кг/м2 до 1,6 кг/м2. 

Температура в’язкого бітуму для підгрунтовки повинна становити 140−160 °С, модифікованого 
бітуму 150−170 °С, а бітумної емульсії при розливі не повинна перевищувати 70 °С. 

Ширина розподілу в’язного повинна на 0,15−0,20 м перевищувати ширину полотна АСМ. 
Час, між розливом бітуму і укладанням АСМ добирають так, щоб забезпечити максимальне 
прилипання АСМ до основи. Орієнтовний час витримування емульсії до розпаду визначають 
відповідно до табл. 7. 

Якщо застосовують еластомеробітум, який містить розріджувач, то АСМ розкладають після 
випаровування розріджувача. Якщо використовують емульсію бітумну модифіковану 
еластомером, то геосинтетик розкладають після розпаду емульсії i випаровування води. 

 
Таблиця 7 – Час витримування до укладки АСМ при використанні підгрунтовки із 

швидкорозпадної бітумної емульсії 

Стан основи Температура повітря, °С
Суха Помірно волога Волога 

15−20 2 год 3 год 4 год 
29−30 1 год 2 год 3 год 

більше 30 0,5 год 1 год 2 год 
 
При температурі покриття вище ніж 35 °С укладку АСМ слід здійснювати захватками від 25 м 
до 30 м, позаяк емульсія швидко розпадається і не забезпечується якісне просочення АСМ. Час 
витримування до укладки АСМ може становити від 15 хв. до 20 хв. 

Після розподілу бітуму відразу укладають АСМ. 

Укладання АСМ  

Рулони розкочують рівно без перекосів і складок з невеликим подовжнім натягненням близько 
10 cм на кожні 5 м ділянки (0,2 %). 

Полотна вкладають з відступом 10 cм від крайки покриття. Перекриття уздовж полотна 
повинно становити від 10 см до 20 см і поперек полотна від 15 см до 25 см. Кінець одного 
рулону повинен накривати початок наступного в напрямку укладки асфальтобетону. 
При армуванні декількох смуг руху поперечні напуски полотен не повинні збігатися. 
Не допускається поздовжнє перекриття полотен АСМ в межах смуги накату. 

В частині перекриття полотна в залежності від якості просочення можуть бути додатково 
підґрунтовані. Допускається додаткове прикріплення АСМ до основи присипкою з гарячої 
асфальтобетонної суміші вручну або дротяними скобами, цвяхами чи дюбелями з кроком 
від 0,25 м до 0,30 м на початку розкочування АСМ по ширині рулону, та по довжині від 1,5 м 
до 3,0 м в залежності від умов укладання, швидкості вітру, якості приклеювання та різновиду 
асфальтоукладача. Після прикріплення АСМ до основи при необхідності виконують 
прикочування полотен із полімерних АСМ легкими котками на пневматичних шинах. Для АСМ 
на основі базальтових та скляних волокон прикочування забороняється. 
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При укладанні на крутих поворотах полотна АСМ повинні бути відповідно розмічені i розрізані 
на сегменти, а в місцях інженерних мереж – відповідно прирізані. 

Повторний розлив в'яжучого і прикочування 

При великих похилах або недостатній в’язкості емульсії або при низькій температурі бітуму і 
поверхні покриття допускається повторний розлив в’язного. В такому випадку спочатку 
розливають 2/3−3/4 кількості в’язного від необхідної, укладається АСМ (при необхідності 
прикочують 2−4 проїздами легкого котка на пневматичних шинах) і поверху наноситься 
залишок в’язного. 

Асфальтобетонні шари влаштовують відразу після укладки АСМ за типовою технологією 
асфальтоукладачами на гусеничному або пневмоколісному ходу. Автомобілі, що заїжджають 
на АСМ при підвезенні асфальтобетонної суміші, повинні рухатись прямолінійно, без 
поворотів, різкого гальмування і різкого рушання з місця. 

АСМ повинен бути стійким до дії температури плюс 220 оC. Температура поверхні 
асфальтобетонної основи перед укладкою покриття повинна бути в межах від плюс 5−10 оС 
до плюс 60 оС. 

Край асфальтобетонного шару після укладача не повинен збігатися з місцем перекриття 
полотен АСМ. 

Шари покриття повинні бути укладені з постійною товщиною. Допустимий розкид товщини 
визначається коефіцієнтом варіації товщини Ch з умови (18): 
 

3

20
h

Ch ≤ ,       (18) 

 
 

де  h – проектна товщина асфальтобетонного шару над АСМ, см. 

Технологія виконання робіт при ремонті та розширенні конструкцій дорожніх одягів. 

Поверхневий (неглибокий) ремонт поперечних тріщин з використанням АСМ. 

Застосовують для сповільнення розвитку в асфальтобетонних шарах тріщин, коли краї тріщин 
достатньо міцні, a фрезерування шарів покриття на всій довжині ділянки не обов’язкове. 

Порядок виконання робіт (рис. 8): 

- локальне фрезерування асфальтобетонного шару покриття уздовж тріщини смугою 
шириною l м і на глибину, яка на 3 см перевищує товщину покриття; 

- розкриття тріщини фрезою до ширини не ненше ніж 12 мм i глибини 15 мм та заповнення 
тріщини емульсією або мастикою; 

- розлив по зфрезерованій поверхні підгрунтовки; 

- укладання АСМ при необхідності з додатковим прикріпленням; 

- герметизація вертикальних стінок зфрезерованої смуги бітумною ізоляцією (бітумом, 
емульсією, мастикою) або самоклейними полімер-бітумними стрічками; 

- заповнення зфрезерованого місця асфальтобетоном. 
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Рис. 8. Поверхневий ремонт поперечних тріщин та ямковий ремонт 

 
Структурний (глибокий) ремонт відображених тріщин з використанням АСМ 

Застосовують для ремонту відображених тріщин при недостатній міцності основи (розтріскана 
основа, укріплена цементом, пісний бетон, цементобетон, дроблений віброрезонансним 
методом тощо), при недостатній міцності крайок та недостатній несний здатності конструкції. 
Цей ремонт також включає можливу заміну основи та може бути використаний для локальних 
ремонтів тріщин втоми (тріщини типу "крокодилова шкіра") (рис. 9). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9. Структурний (глибокий) ремонт конструкції дорожнього одягу 
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Порядок виконання робіт: 

- локальне фрезерування шару (шарів) асфальтобетонного покриття уздовж тріщини смугою 
шириною 2 м на глибину, яка на 3 см нижче шару покриття; 

- фрезерування нижніх шарів конструкції дорожнього одягу на ширину 1 м і до глибини шарів 
основи з недостатньою міцністю; 

- ремонт або заміна матеріалу основи щебенем, укладеним за способом заклинки або 
щебеневими сумішами оптимального складу; 

- відновлення нижньої зфрезерованої частини конструкції (шириною 1 м) матеріалами, 
подібними до суміжних зв’язаних шарів, для забезпечення однорідності за міцністю; 

- підготовка основи; 

- укладання шарів АСМ; 

- герметизація вертикальних крайок верхньої зфрезерованої ділянки і заповнення 
асфальтобетоном. 

При підсиленні конструкції новим асфальтобетонним шаром поверх відремонтованого місця 
вкладається смуга АСМ шириною 3 м по підгрунтовці згідно з рис. 10. 

 
 

Рис. 10. Структурний ремонт під нові асфальтобетонні шари 
 
 

Використання геосинтетиків для поширення конструкції дорожнього одягу або перебудови 
узбіччя має за мету запобігання (або щонайменше затримування) проростання на поверхні 
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проїзної частини поздовжніх тріщин, відображених тріщин або поздовжніх швів на краях 
з’єднання існуючої проїзної частини з конструкцією розширення або укріплення узбіччя.  

Порядок виконання робіт: 

- розбирання існуючого узбіччя до глибини, передбаченої проектом, або виконання холодного 
фрезерування до запроектованої глибини зняття шарів основи; 

- виконання сходинок в існуючій конструкції, щоб одержати правильне поєднання 
поширення; 

- вирівнювання шарів покриття проїзної частини фрезеруванням або вирівнювальним шаром з 
асфальтобетонних сумішей; 

- укладання нових конструктивних шарів поширення проїзної частини або укріплення узбіччя 
основи проїзної частини після її вирівнювання; 

- розлив на поверхні розширення i проїзній частині органічного в’язного 
еластомерополімерного бітуму – гарячого чи розрідженого або – емульсії 
еластомеробітумної катіонної в кількості, необхідній для використаного АСМ. Ширина 
смуги розливу повинна бути на 0,20−0,30 м більшою за ширину смуги геосинтетика, який 
повинен укладатись; 

- укладання АСМ на поєднання проїзної частини і її розширення виконують після 
охолодження шару еластомеробітуму, випаровування розріджувача рідкого бітуму або після 
розпаду емульсії; ширина смуги геосинтетика повинна становити щонайменше 1,00 м 
з кожної сторони з’єднання; у разі потреби АСМ необхідно прикріпити до основи 
за допомогою цвяхів або дюбелів; 

- перекриття всієї проїзної частини i розширення проїзної частини або укріплення узбіччя 
новим асфальтобетонним шаром (шарами). 

 
Висновки 

 В результаті виконаних досліджень розроблено основні положення конструювання та 
розрахунку нежорстких дорожніх одягів, армованих геосинтетичними матеріалами. Матеріали 
досліджень враховано при розробці нормативного документу на використання геосинтетичних 
матеріалів в дорожньому будівництві [5]. 
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Національний університет “Львівська політехніка” 
 

 

Вирішення проблем автомобільного і міського транспорту в сучасних умовах в зв’язку з ростом 
інтенсивності його руху, особливо в приміських зонах, містах і густонаселених місцевостях 
з врахуванням перспективи пов’язане з необхідністю прискорення темпів будівництва мостів, 
шляхопроводів і естакад та інших інженерних споруд. З врахуванням існуючої вже забудови, 
яка склалась раніше в цих місцях, а також в місцевостях  із складним рельєфом в передгірських 
і гірських районах, часто появляються складні умови проектування, в яких це вимагає 
спеціальних підходів і застосування нових нетипових конструктивно-технологічних вирішень. 
До таких складних умов можна віднести наступні умови: 

1. Складний план споруди з поворотами, обмеженими радіусами кривих в плані, наявністю 
розгалужень або примикання, з перехідними кривими в плані. 

2. Складний профіль споруди з великими похиленнями і радіусами вертикальних кривих, 
наявністю віражів в поєднанні з горизонтальними кривими. 

3. Змінна ширина габаритів проїзду, захисних смуг та тротуарів. 

4. Нетипові величини прогонів, які можуть мінятись не у відповідності з прийнятою при 
проектуванні модульною системою або рекомендованих співвідношень з умов статичного 
розрахунку. 

5. Обмежена конструктивна висота прогонової будови. 

6. Підвищені навантаження з врахуванням перспективи розвитку транспорту. 

7. Підвищені або змінні підмостові габарити. 

8. Підвищені архітектурні вимоги до конструкцій прогонової будови і опор з фасаду і знизу. 

9. Складні геологічні і гідрогеологічні умови будівництва. 

10. Спеціальні вимоги до водовідведення, гідроізоляції і електроосвітлення. 

11. Інші умови, такі як врахування наявності підземних комунікацій, архітектурних пам'яток або 
необхідність прокладання трубопроводів чи систем зв’язку. 

12. Мінімальні терміни зведення споруд з врахуванням вимог несезонності будівництва. 
 
Аналіз відомих збірних типових, а також нетипових індивідуальних конструктивно-
технологічних вирішень, в тому числі з монолітного залізобетону, підтверджує низьку їх 
ефективність, що часом унеможливлює їх широке застосування в складних умовах будівництва. 

Одним з вирішень цієї проблеми може бути перехід до застосування збірно-монолітних 
нерозрізних конструкцій прогонових будов коробчатої форми. Такі конструктивно-
технологічні вирішення були запропоновані і опрацьовані в Національному університеті 
„Львівська політехніка” [1-9]. 

Особливості і переваги запропонованих конструктивно-технологічних вирішень випливають 
з аналізу їх конструктивних схем, поперечних перерізів, схем розміщення елементів прогонової 
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будови на кривих в плані і вертикальних кривих і порівняння з відомими типовими і 
нетиповими індивідуальними (рис.1-3). 

На рис. 1, а показано конструктивну схему (тип І) нерозрізної коробчатої конструкції 
прогонової будови на прямолінійних ділянках з монолітного залізобетону, а на рис. 1, б – схему 
збірної конструкції з типових збірних коробчатих блоків на всю ширину прогонової будови 
довжиною 2,5-3,0 м. 

 
а –монолітних; б – типових збірних; в – збірно-монолітних;  

г –план прогонової будови з постійною шириною; д – план зі змінною шириною. 
Рис. 1. Конструктивні схеми прогонових будов мостів коробчатої форми 

 
В запропонованому конструктивно-технологічному вирішенні із збірно-монолітного 
залізобетону поділ на збірні елементи по довжині прогонової будови (тип ІІ) проводиться на 
великорозмірні збірні елементи: прогонові 1 довжиною l і надопорні 2 довжиною Sl  (рис. 1, в). 
Прогонові збірні елементи 1 об’єднуються з надопорними блоками 2 стиками 3, розміщеними 
по довжині в зонах нульових моментів з допомогою напружуваної арматури 4. На відміну від 
коробчатих конструкцій прогонової будови типу І, запропоновані збірно-монолітні коробчаті 
конструкції типу ІІ можуть застосовуватись як з постійною шириною В (рис.1, г), так і зі 
змінною по довжині шириною (рис. 1, д). Ширина габариту може мінятись симетрично або 
несиметрично до осі моста від 1B  до iB . В таких випадках надопорні ділянки прогонової 

будови довжиною Sl  роблять непрямокутної форми в плані з застосуванням монолітного або 
збірно-монолітного залізобетону. 

На рис. 2 показано основні відомі із практики поперечні перерізи коробчатої форми (1-5), які 
застосовувались для конструктивних схем типу І, і поперечні перерізи запропонованих збірно-
монолітних конструкцій (6-10), для конструктивних схем типу ІІ. Особливістю поперечних 
перерізів коробчатої форми з вертикальними стінками (1-2) і перерізів з похилими стінками 
(2-5) для конструктивних схем типу І є те, що вони можуть застосовуватись тільки для 
постійної ширини, складеної з одного, двох або трьох однопустотних, двопустотних або 
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трипустотних  блоків (форм) на всій довжині прогонової будови. При цьому може змінюватись 
тільки висота перерізів  від h  в прогонах до Sh  на опорах.  

 

І – монолітні і збірні типові; ІІ – збірно-монолітні. 
1 і 2 – з вертикальними стінками  дво- і трикоробчаті; 3,4,5 – з похилими стінками; 6- збірно-
монолітні з двохтавровими балками; 7 – збірно-монолітні однокоробчаті; 8 – збірно-монолітні 

двокоробчаті; 9 і 10 – збірно-монолітні багатокоробчаті. 
 Рис. 2.  Поперечні перерізи мостів коробчатої форми 

 
В запропонованих збірно-монолітних конструкціях перерізів коробчатої форми (7-10) цей 
недолік типових поперечних перерізів відсутній. Це стало можливим в результаті застосування 
нового способу поділу коробчатої конструкції прогонової будови на збірні елементи. Було 
запропоновано коробчату конструкцію прогонової будови поділити по довжині на 
великорозмірні збірні елементи 1 і 2 (рис. 1, в), а в поперечному розрізі по висоті відділити від 
стінок 1 плиту прогонової будови 3 (рис. 2). При цьому частина коробчатого перерізу, нижча 
від плити, поділяється по довжині на два види збірних елементів: крайню балку кутникового 
типу 1к в однокоробчатих конструкціях (7) і середні двотавровії балки типу 1с в двокоробчатих 
і багатокоробчатих конструкціях (8-10). Крайні балки кутникового типу 1к і середні двотаврові 
балки 1с з’єднуються по довжині нижньої плити стиками 4 з замонолічуванням випусків 
арматури. Ширина цих стиків з метою збільшення ширини коробчатого перерізу або для 
зменшення ваги збірних елементів може бути змінною. 

Плита проїзної частини 3 в таких збірно-монолітних коробчатих конструкціях прогонових 
будов мостів може виконуватись монолітною або збірно-монолітною з застосуванням 
ребристих плит 5 з їх домонолічуванням бетоном 6. Плита проїзної частини об’єднується 
з балками 1к і 1с стиками з випусками арматури подібно як в збірно-монолітних балкових 
мостах [ 7 ]. 

Запропонований спосіб поділу коробчатих конструкцій прогонових будов мостів на 
великорозмірні збірні елементи створює умови для їх виготовлення за технологією з натягом 
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арматури на упори в заводських умовах, а для монтажу застосовувати різні методи 
з використанням для їх з’єднання провірених практикою і надійних стиків зі звичайною 
або попередньо напруженою арматурою. Напружувана арматура може розміщатись у відкритих 
каналах, в бетоні замонолічування або з зовні без зчеплення з бетоном. 

Однією з переваг запропонованих збірно-монолітних коробчатих конструкцій прогонових 
будов мостів в порівнянні з типовими є те, що при прогонах 24-42 м їх можна застосовувати 
для обмеженої висоти, робити непрохідними (тип ІІ). Типові збірні коробчаті конструкції, 
а також індивідуальні монолітні (типу І) проектують переважно прохідними висотою більшою 
від 2,1 м, і тому їх застосування при прольотах 24-42 м є малоефективним. 

Найважливішою з переваг запропонованих збірно-монолітних коробчатих конструкцій 
прогонових будов мостів є можливість їх ефективного застосування при малих радіусах 
горизонтальних і вертикальних кривих, а також при наявності віражів і перехідних кривих. 
Саме такі конструкції необхідні для проектування транспортних розв’язок і мостів в складних 
умовах будівництва. Застосування типових конструкцій при малих радіусах закруглень на 
горизонтальних кривих може обмежуватися величиною прольотів. Як видно із схеми на рис. 
3а величина прольоту l  залежить від стрілки хорди f , яка повинна знаходитись в межах 
тротуарної консолі. Звідси випливає, що збільшувати прольоти прогонової будови можна за 
рахунок лише зміщення перелому осі з опори в прольоти, де розміщено стики 3 балок 1 і 2 
(рис. 1, в), як показано на схемі (рис. 3, в). При цьому стрілка хорди f  буде значно 
зменшуватися, а прольоти – збільшаться. 

 
а – з переломом осі прогонової будови на опорах В, C, D; б – на вертикальних вгнутих і опуклих 

кривих; в – з переломом осі прогонової будови в прольотах в місцях стиків балок 1 і 2;  
г – на вертикальних вгнутих і опуклих кривих з переломами осі прогонової будови в прольотах 
в місцях стиків балок; д – схема перетину естакади з дорогою під гострим кутом на кривих 

ділянках з віражами (е і з) і перехідними кривими від е до ж і від ж до з. 
Рис. 3. Конструктивні схеми прогонових будов на кривих 
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Подібно як при горизонтальних кривих, при малих радіусах вертикальних кривих стрілки 
хорди f  можуть впливати на величину прольотів l  з умови обмеження товщини покриття на 
опорах моста при вгнутих кривих або в прольотах – при опуклих (рис. 3, б). Для зменшення 
стрілки хорди f  вертикальних кривих і відповідно товщини покриття при малих радіусах 
доцільно місця переломів прогонової будови розміщати в стиках збірних балок 1 
з надопорними ділянками 2, як це показано на схемі (рис. 3, г). 

Одночасно при застосуванні таких збірно-монолітних коробчатих конструкцій в межах 
надопорних ділянок можуть влаштовуватись віражі і розміщатись перехідні криві, як це 
показано на схемі (рис. 3 д, е, з), перетину естакади з дорогою під гострим кутом. 

З використанням запропонованого збірно-монолітного конструктивного вирішення прогонових 
будов мостів в Національному університеті „Львівська політехніка” був розроблений і 
замовником реалізується проект автомобільної естакади для нового терміналу державного 
міжнародного аеропорта „Бориспіль” в Києві в складних умовах транспортного вузла. 

При заїзді з існуючої дороги інтенсивного руху на естакаду було передбачено один заїзд на 
кривій в плані і два з'їзди, один з яких проходить естакадою прямо в зворотньому напрямі від 
терміналу, а другий з'їзд також на кривій веде з естакади на автомобільну стоянку. 
Криволінійні з'їзди при малих радіусах близько 40 м в місцях їх приєднання до прямолінійної 
ділянки естакади проходять над 3 смугами автомобільної дороги з інтенсивним автомобільним 
рухом. Заїзд на естакаду і з'їзди здійснюються по рампах, насипи яких огороджено підпірними 
стінами (рис. 1)/ 

 

 

1 – в'їзд на естакаду;  2 – термінал;  3 – прямий з'їзд; 4 – з'їзд на автостоянку. 
Рис. 4. Фасад і план естакади 

 
На естакаді передбачено дві проїзні смуги шириною по 3,75 м. В межах горизонтальної ділянки 
напроти терміналу ширина проїзної частини збільшена додатковою смугою для стоянки 
автотранспорту шириною 3,5 м і перону шириною 5,0 м для розвантаження пасажирів. Загальна 
ширина естакади на окремих ділянках змінюється з врахуванням збільшення її на кривих 
з віражами і на перехідних кривих та поступовим збільшенням її ширини від найменшої, 
рівної 12,1 м, до найбільшої напроти терміналу – 18,3 м. 

Складність умов проектування естакади визначилось не тільки постійною зміною ширини  
прогонової будови, а також додатковими вимогами обмеження її конструктивної висоти 
до 1,6 м і підвищеними архітектурними вимогами. Крім цього, були задані величини прогонів 
по 28,8 м, а на криволінійних ділянках підмостові габарити по ширині вимагали їх збільшення 
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до 33,0 м, і по висоті згідно з новими нормами до 5,5 м. У відповідності із врахуванням цих 
складних умов прогонова будова естакади була запроектована як багато-прогонова збірно-
монолітна нерозрізна конструкція з порожнинами коробчатої форми, розділена по довжині 
деформаційними швами на окремі ділянки. Конструкції прогонів естакади довжиною 28,8 
і 33,0 м запроектовано в надопорній частині в вигляді монолітних залізобетонних двотаврових 
балок з плитою знизу, а в середній частині із збірних залізобетонних двотаврових балок двох 
типів: крайніх балок БК-18 і середніх БС-18 довжиною 18,0 м. Віддалі між балками прийняті 
рівним 2,1 м (рис. 2). Збірні балки БС-18 і БК-18 об'єднуються з монолітними балками 
надопорної частини прогонової будови в нерозрізні конструкції із застосуванням попередньо 
напруженої арматури при монтажі. До натягу арматури на верхніх поличках збірних і 
монолітних балок встановлюються збірні залізобетонні ребристі плити, які приварюються до 
закладних деталей балок, і разом з монолітною частиною плити проїзної частини після 
бетонувань створюють коробчату конструкцію прогонової будови естакади. Для забезпечення 
суцільності і жорсткості збірної монолітної конструкції прогонової будови коробчатої форми із 
збірних залізобетонних і монолітних балок, а також з ребристих плит передбачено випуски 
арматури в монолітну частину плиту проїзної частини і стиків [1-5]. 

 

1 – прогонова будова коробчатої форми; 2 – перон; 3 – одностовпчата опора; 
4 – ростверк; 5 – буронабивні палі діаметром 1,0 м 

Рис. 5. Поперечний переріз естакади в межах терміналу 
 
 

Збірні балки БС-18 і БК-18 для прогонової будови естакади передбачається виготовляти з 
бетону класу В40 на заводах за стендовою технологією з натягом напружуваної робочої 
арматури на упори стендів або силових форм. Напружувана арматура збірних балок може бути 
виготовлена із пучків, з застосуванням високоміцного дроту діаметром 5 мм класу ВІІ, К-7, або 
з окремих стержнів класів AIV і AV. Попередньо напружена арматура застосовується також 
при монтажі прогонової будови естакади для об'єднання збірних балок БС-18 і БК-18 
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з монолітними надопорними балками в збірно-монолітну багатопрогонову нерозрізну 
конструкцію. Конструктивним вирішенням передбачено, що вся надопорна напружувана 
арматура розташовується рядами між ребрами збірних плит (Рис.6) і проходить по всій довжині 
над монолітними та частково над збірними балками, обтискуючи їх в стиках, шви між якими 
заповнено бетоном при замонолічуванні діафрагми збірних балок. 

Анкерування напружуваної надопорної арматури здійснюється на упорах, передбачених 
в збірних і монолітних балках, конструкція яких може залежати від виду напружуваної 
арматури і методу її натягу. Для пучків і канатів з високоміцного дроту класу ВІІ 
рекомендується застосовувати силовий метод натягу з допомогою гідродомкратів, а для 
стержневої арматури класів АIV і АV може бути застосований електротермічний метод [5]. 
 

 

а — план і переріз в межах монтажного стика; б – план і переріз на опорі; 
1 – крайня збірна балка БК-18; 2 – середні збірні балки БС-18; 3 – монолітні балки;  

4 – ребристі плити; 5 – ригіль в монолітній надопорній частині прогонової будови; 6 – стики 
нижньої плити збірних балок; 7 – монолітна плита проїзної частини; 8 – робоча напружувана 

арматура збірних балок в прогонах; 9 – надопорна напружувана арматура. 
Рис. 6. Фрагмент плану і перерізів прогонової будови 

 

На криволінійних ділянках прогонової будови естакади використовується також і нижня 
попередньо напружувана арматура, яка розташовується в бетоні замонолічування стиків 
нижньої плити коробчатого перетину між збірними балками. Після натягу нижня напружувана 
арматура з'єднується з допомогою анкерів із випусками арматури монолітних ділянок. 
Перед замонолічуванням стиків плити між збірними балками випуски напружуваної арматури 
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з нижньої плити з'єднюються з випусками арматури з монолітних балок. Натяг верхньої 
напружуваної арматури передбачено проводити після монтажу збірних ребристих плит. 
На криволінійних ділянках прогонової будови верхня напружувана арматура із пучків або 
канатів натягується з відгинами в плані в місцях горизонтальних девіаторів, закладених 
в стиках збірних і монолітних балок. Стержнева напружувана арматура на цих ділянках 
виконується з застосуванням в місцях відгинів спеціальних монтажних стиків. 

Характерною особливістю запроектованої прогонової будови естакади є її обмежена до 1,6 м 
висота поперечного перерізу, що робить її непрохідною. По довжині прогонова будова 
поділена на дев'ять ділянок деформаційними швами, які розташовуються в основному у 
прогонах у місцях монтажних швів, зміни габаритів і примикання криволінійних ділянок 
до прямолінійних. 

В проекті автомобільної естакади передбачено 40 опор прогонової будови, більшість з яких 
відповідно до величини прогонів розташована з кроком 28,8 м, і тільки в одному прогоні на 
віддалі 33,0 м, а в крайніх прогонах на в'їзді і двох з'їздах вони зменшені до величини 23,4 м. 

Проміжні опори естакади монолітні – одностовпчаті і розташовані по довжині з кроком 28,8 
і 33 м., крайні опори запроектовано аналогічно береговим опорам мостів. Проміжні опори 
запроектовано двох типів в залежності від ширини прогонової будови і мають у верхній частині 
двоконсольну постійну конічну форму висотою 4,0 м, а нижню прямокутну з заокругленням на 
кінцях відповідно 1,2x2,2 м і 1,2x2,8 м в перерізі, висота якої змінюється в залежності від 
поздовжнього нахилу естакади. Опори виконуються із бетону класу ВЗО і армовані арматурою 
класу АІІІ (Рис. 2). 

Фундаменти опор естакади запроектовано з врахуванням гідрогеологічних умов території 
будівництва, які можна також віднести як і для прогонової будови до складних умов. 
На території будівництва естакади на глибину до 4,2 м з поверхні землі залягають лесоподібні 
суглинки, які відносяться до просідних грунтів 1-го типу просадки. Основою для фундаментів 
опор естакади прийнято щільні дрібні піски з прошарками пилуватих пісків. 

Особливості конструктивного вирішення прогонової будови естакади в цілому і окремих 
елементів, їх стиків, а також технології монтажу в різних стадіях з врахуванням застосування 
прийнятих методів розрахунку вимагало проведення спеціальних експериментальних 
досліджень. З цією метою було розроблено програму випробування дослідних елементів 
прогонової будови естакади. Для проведення випробувань одного з найбільш важливих 
елементів прогонової будови було запроектовано, виготовлено і випробувано дослідну 
конструкцію в масштабі 1:2 в вигляді балки монолітної ділянки довжиною 5,7 м і двох частин 
збірних балок довжиною 3,0 м Для проведення випробувань дослідної конструкції в стадії 
монтажу і моделювання передачі на її консолі навантажень від збірних балок естакади був 
запроектований і змонтований спеціальний випробувальний стенд. Загальний вид випробувань 
дослідної конструкції на стенді показано на рис. 7. 

Навантаження конструкції зосередженою силою на консолі проводилось ступенями до появи 
тріщини на опорі і її розкриття до 0,2 мм. На другому етапі проведення випробувань був 
проведений натяг напружуваної надопорної арматури, в результаті якого величина прогину 
консолі, яка складала при завантаженні 14,8 мм, зменшилось до 50%, а тріщина закрилась 
повністю. 

Для проведення випробувань елементів прогонової будови на кривій була розроблена дослідна 
конструкція в масштабі 1:2. Загальний вигляд дослідної конструкції прогонової будови 
естакади на кривій показано на рис. 8. 
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Рис. 7. Загальний вигляд досліджуваної конструкції балки монолітної 
ділянки, підготовленої до випробувань на стенді 

 
 
 

 
 

Рис. 8. Загальний вигляд дослідної конструкції прогонової будови естакади 
на кривій на випробувальному стенді 

 
 

Дослідна конструкція естакади на кривій складається із збірної двотаврової балки БС-4,6 
довжиною 4,6 м і двох двотаврових балок монолітних надопорних ділянок довжиною по 3 м. 

Збірні балки в стадії монтажу вільно обпираються на консолі балок монолітних надопорних 
ділянок, а після натягу надопорної арматури і замонолічування із збірними плитами проїзної 
частини  жорстко з'єднуються в стиках. 
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Армування дослідної конструкції запроектовано по аналогії з армуванням збірних балок і балок 
монолітних надопорних ділянок натурних розмірів прогонової будови естакади на кривій. 
Напружувана арматура стиків була прийнята із стержнів ø16 класу А500С. В збірній балці 
напружувана арматура розташована також в нижній поличці двотаврової балки в кількості 
2 шт., яка після натягу з'єднується за допомогою анкерів з випусками арматури балок 
монолітних надопорних ділянок. В верхній зоні балок напружена арматура розташована 
в проміжку між збірними ребристими плитами проїзної частини в межах монолітної і збірної 
балок. Проміжок між збірними ребристими плитами проїзної частини після натягу арматури 
замонолічується одночасно з замонолічуванням плити. 

Крім цього проекту автором були розроблені також проектні пропозиції естакади у Львові для 
складних умов існуючої забудови. Від вул. Винниченка і вул. М. Кривоноса естакада буде 
проходити з північної сторони центральної історичної частини Львова недалеко від трьох 
театрів і двох великих готелів і виходити на магістральну вул. В.Чорновола. Це може вирішити 
транспортну проблему північно-східної частини і доїзду до центру міста. В інший спосіб ця 
проблема не може бути вирішена через неможливість прокладання внутрішніх кільцевих доріг, 
оскільки на північно-східній частині міста розташовані три парки: Високий замок, 
Гай Шевченка і Знесіння. Така міська вулична естакада у Львові може не тільки створити 
умови для доїзду до центральної частини і ліквідації багатьох заторів на міському транспорті, 
але й одночасно звільнити три площі і багато вулиць для пішоходів і туристичних груп, а також 
зменшити шум і загазованість в нижніх поверхах будинків і бути вписаною в середовище. 
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Введение. Постановка проблемы 

Предварительное напряжение используется в различных конструкциях – балках, фермах, 
мостах, башнях, колоннах, резервуарах, трубопроводах, висячих конструкциях и т. п. 
Необходимость его диктуется различными целями – расширением области упругой работы 
материала, перераспределением усилий, уменьшением деформативности, повышением 
устойчивости и усталостной прочности и т. п. Предварительное напряжение может 
осуществляться как на стадии изготовления, так и на стадии монтажа, а иногда и в процессе 
эксплуатации. 

Методы предварительного напряжения конструкций на стадии изготовления можно разделить 
на три группы: 

- затяжечные методы с использованием дополнительных элементов типа затяжек; 

- беззатяжечные методы, основанные на предварительном деформировании элементов 
с последующей фиксацией сваркой; 

- методы предварительного напряжения путем локальных термических воздействий (ЛТВ).  

К беззатяжечным относится метод предварительного напряжения вытяжкой нижнего пояса. 
Предварительное напряжение осуществляется путем приварки к исходному тавру нижнего 
пояса, который перед сваркой поясных швов разогревается газовыми горелками до заданной 
температуры. После сварки поясных швов и остывания нижнего пояса балка получает 
обратный выгиб. Распределение остаточных напряжений при этом в сечении балки становится 
обратным по отношению к основным: верхний участок стенки и верхний пояс растянуты, 
а участок стенки, примыкающий к нижнему поясу, сжат. Нижний пояс балки изготавливается 
из стали более высокой прочности, чем исходный тавр, и после остывания остается 
предварительно растянутым [1, 2]. 

Экспериментальные исследования проводились для получения данных о характере 
распределения остаточных напряжений в сечении предварительно напряженной сварной 
двутавровой балки для последующей проверки теоретических предпосылок.  

Цель работы 

Целью настоящих исследований является экспериментальное определение остаточного 
напряженного состояния в сварной двутавровой балке, предварительно напряженной вытяжкой 
нижнего пояса.  

Основная часть 

Экспериментальные образцы–балки (в дальнейшем балки), предварительно напряженные 
вытяжкой нижнего пояса, были изготовлены на ДЗМК им. И.B. Бабушкина в 1981 году. Длина 
образцов составляла 2820 мм, сечение показано на рис. 1.  

Подбор сечений балок производился на основе разработанных расчетных методик и 
предложений, которые в дальнейшем были изложены в работе [2]. 
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Все опытные образцы группировались таким образом, чтобы они могли получиться путем 
разрезки на мерные длины сварных стволов длиной 6 м. 

В пределах серии образцы изготавливались из одного листа, а листы были подобраны из одной 
марки стали.  

Для получения полуфабрикатов листы металла распускались огневой резкой и на гильотинных 
ножницах. Кромки поясов строгались, что позволило снизить влияние термического нагрева и 
наклепа. 

Сборка образцов проводилась в такой последовательности. 

 
Рис. 1. Сечения экспериментальных образцов-балок 

 
1. На первом этапе по заводской технологии собирались верхний пояс и стенка в тавр. 
С помощью упругих металлических пластин закреплялся нижний пояс. Сборка 
контролировалась измерениями геометрических размеров. 

2. На втором этапе собранный образец помещался в стенд и закреплялся в горизонтальном 
положении на упорах. Для измерения температурных деформаций в точке начала движения 
нагревательных устройств разогреваемый нижний пояс со стенкой скреплялись сварочной 
скрепкой. 

Нижний пояс разогревался двумя горелками. Одновременно с разогревом шел процесс сварки 
двух швов. Температурные деформации измерялись прогибомером ПАО–6. Скорость сварки 
была равна 28–30 см в минуту. 

Контроль температуры осуществлялся термопарами, впаянными в среднем сечении пояса, 
с последующей записью на регистрирующий прибор КСП-4. 

Сварка двух швов синхронно выполнялась двумя полуавтоматами кремнемаргонцовистой 
проволокой в среде углекислого газа катетом 5 мм. 

3. На третьем этапе образец извлекался из стенда. Два оставшихся шва варились 
в освобожденном состоянии. 

Технология изготовления балок была разработана сотрудниками Коммунарского горно-
металлургического института (ныне ДонГТУ, г. Алчевск) и ДЗМК им. И.В. Бабушкина под 
руководством И.И. Набокова и Е.П. Лукьяненко.  
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Балки, изготовленные с предварительным напряжением, после изготовления имели выгиб, 
близкий к расчетному, что свидетельствовало о реализации установленных параметров 
предварительного напряжения. 

Перед проведением испытаний балок были выполнены испытания образцов металла с целью 
определения химико-механических свойств. Такие исследования свойств сталей производились 
для: 

• определения механических свойств сталей с целью уточнения данных сертификата завода 
изготовителя; 

• проведения химического анализа; 

• использования полученных данных для последующих расчетов при проверках 
разработанного аналитического аппарата. 

Все операции по подготовке балки к испытанию проводились в такой последовательности:  

• разметка мест наклейки тензорезисторов с нанесением разметочных меток;  

• зачистка размеченных мест шлифовальной машиной с последующей доводкой 
шлифовальной шкуркой; 

• обезжиривание и грунтовка зачищенных мест; 

• группировка и наклейка тензорезисторов; 

• коммутация и проверка работоспособности электрических цепей. 

Группировка и наклейка тензорезисторов выполнялись согласно инструкции для принятых 
типов датчиков клеем БФ-2. 

С учетом поставленной задачи в выборе средств измерения можно выделить следующие этапы: 

• подбор первичной аппаратуры; 

• согласование и выбор вторичной аппаратуры; 

• схема соединений; 

• сборка и проверка измерительного тракта. 

Деформации двутавровых балок определялись таким образом: 

1. В местах определения деформаций наклеивались проволочные тензорезисторы 
сопротивления типа 2 ПКБ-30-20ХВ на бумажной основе Топкинского радиозавода. 

2. Тензорезисторы подключались к регистрирующей аппаратуре, и проводился съем начальных 
результатов (при этом за основу схемы и соединения тензорезисторов принята полумостовая 
схема с двумя компенсационными сопротивлениями при поочередном подключении активных 
датчиков). В качестве регистрирующей аппаратуры использовалась система тензометрическая 
СИИТ-3. 

3. Производилась разрезка участка пояса с одной стороны двутавровой балки на длину, 
позволяющую освободить элементы с остаточными напряжениями в пределах одного 
наклеенного тензорезистора, и производился съем показаний по прибору СИИТ-3. 

4. Производилась разрезка участка пояса с другой стороны двутавровой балки на длину, 
позволяющую освободить элементы с остаточными напряжениями в пределах одного 
наклеенного тензорезистора и производился последующий съем показаний по 
прибору СИИТ-3. 
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5. После окончательного роспуска поясов производилась поперечная разрезка стенки двутавра 
с поэтапным снятием отсчетов по прибору СИИТ-3 в пределах одного тензорезистора. 

После каждого этапа выдерживалась пауза продолжительностью 15–20 минут, а затем брались 
отсчеты по всем тензодатчикам сопротивления исследуемого образца. 

Окончательный съем показаний производился после полной распиловки балок и выдержки 
в течении 24 часов. 

Общий вид экспериментальной балки до испытания приведен на рис. 2. На рис 3 показан 
общий вид балки после проведения испытаний. Эпюры остаточных напряжений в сечении 
балки показаны на рис 4. Эпюры остаточных деформаций и напряжений получены как среднее 
значение деформаций смежных плоскостей элементов двутавровой балки. 

 

 
Рис. 2.  Общий вид балки  

до испытания 
Рис. 3. Общий вид балки 

после испытания 
 
 
Выводы 

Анализ результатов экспериментального исследования остаточного напряженного состояния 
сварной предварительно напряженной двутавровой балки позволил  сделать такие выводы. 

1. Предпосылки, положенные в основу теоретических исследований и приведенные 
в работе [2], в ходе проведения экспериментальных исследований в основном подтвердились. 

2. Принятая методика расчетного определения остаточных напряжений правомерна и 
обеспечивает высокое согласие результатов эксперимента и расчетов. 

3. Получено экспериментальное подтверждение работоспособности и надежности способа 
предварительного напряжения балок вытяжкой нижнего пояса методом упреждающего 
разогрева. 

4. Выгибы предварительно напряженных балок в пределах 1/200 величины пролета расширяют 
возможность применения высокопрочных сталей в изгибаемых элементах в качестве элементов 
нижнего пояса. 
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Рис. 4. Эпюра остаточных напряжений в сечении балки 

 
5. В местах наплавки сварных швов отмечена концентрация остаточных растягивающих 
напряжений, что свидетельствует о необходимости учета этого фактора при расчетах и 
проектировании предварительно напряженных металлических конструкций. 
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О ВЛИЯНИИ СМЕЖНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ И 
ИНЕРЦИОННО-УДАРНЫХ ГАСИТЕЛЕЙ НА ПАРАМЕТРЫ ВЕТРОВОГО 

РЕЗОНАНСА БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Горохов Е.В., Мущанов В.Ф. 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, 
Гримуд Г.И.  
НЭК «Укрэнерго», 
Кулябко В.В., Масловский А.В., Михеев А.В. 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры  
 
Введение – состояние моделирования смежных и составных сооружений из стержневых 
элементов, гибких нитей и связей различного характера. 

Известно, что смежные конструкции, сооружения и их подсистемы могут оказывать 
существенное влияние на динамические характеристики строительных объектов. Например, 
в изданной в Польше книге [1] описаны методики измерения и анализа вибрации костелов, 
зданий и сооружений, расположенных вблизи транспортных магистралей.  

Кроме того, серьезную трудность для современного проектировщика представляет проблема 
ветрового резонанса объекта или его элемента. К сожалению, удобная и достаточно простая 
инженерная методика расчета сооружений цилиндрической формы (на возникающее при их 
взаимодействии с ветровым потоком так называемое вихревое возбуждение), которая давалась 
в нормах 1974 г. (СНиП II-6-74) и 1978 г. (Руководство по расчету на ветровую нагрузку), 
в последующих действующих нормативных документах [2, 3] была исключена. Это явление, 
а также другие сложные явления аэроупругих колебаний (типа галопирования, бафтинга) 
в общем виде были рассмотрены в работах [4–6]. В конкретных областях техники известны 
результаты весьма специфических исследований – например,  один из современных вариантов 
анализа взаимодействия ветрового потока с опорами линий электропередачи (ЛЭП), с 
воздушными линиями и открытыми распределительными устройствами (ОРУ) дан в работе [7], 
а некоторые предложения по нелинейным расчетам участков ЛЭП были даны в работах [8, 9]. 

Быстрый прогресс компьютерной техники позволил создать программные комплексы на базе 
МКЭ (с многоэлементными объектами и разнообразными статическими и динамическими 
нагрузками), прежде всего, в линейной постановке. XXI век характерен очень частым выпуском 
постоянно обновляемых версий наиболее популярных в Украине ПК ЛИРА, SCAD [10, 11]. 
Отрадно отметить, что последние версии этих ПК успешно «ведут атаки» на некоторые, 
начально-простейшие, нелинейные расчеты: учитываются некоторые виды физических и 
геометрических нелинейностей не только при статических, но и при динамических нагрузках. 

На предыдущих конференциях по мостам и дорогам в Киеве (НТУ и ДержДорНДІ в 2001, 2006, 
2007 гг.) авторы данной статьи описывали отдельные методики и предложения по статико-
динамическим расчетам, конструированию и технической диагностике сложных мостовых и 
дорожных конструкций [12-15]. Характерными чертами указанных методик были:  

• решения тех теоретических задач, которые в настоящее время не могут быть исследованы 
с применением метода конечных элементов (МКЭ) – в этих случаях применяются особые 
альтернативные методики и статико-динамические модели (см. упомянутые труды НТУ); 

• использование численных решений дифференциальных уравнений движения во временной 
области; 
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• исследование влияния на реакции систем и подсистем сооружений большого спектра 
различных нелинейностей, воздействий и взаимодействий (с воздушным потоком, 
с подрессоренными транспортными средствами, с толпой пешеходов и т.д.). 

В работе [15] влияние смежных строительных объектов на частоты и формы собственных 
колебаний основного объекта исследовалось применительно к многоэтажным зданиям, причем 
сопоставление этих динамических характеристик, являющихся косвенным показателем 
комфорта, проводилось на основе рекомендаций соответствующего международного 
стандарта ISO. Оказалось, что реализация простейшей конфигурации составного здания, 
в котором несколько параллельных базовых зданий объединяются в двух-трех уровнях по 
высоте небольшими галереями, имеет ухудшенные (по сравнению с базовым – одиночным 
зданием) показатели по второй и третьей формам собственных колебаний. Из этого следует 
необходимость научного подхода при поиске рациональных конфигураций составных 
объектов. 

В данной статье рассматриваются задачи, связанные с эксплуатацией весьма ответственных 
элементов ОРУ – так называемой жесткой ошиновки. Поведение горизонтально 
расположенных сборных шин жесткой ошиновки (в дальнейшем – алюминиевые трубы) при 
критических скоростях ветра, по свидетельствам очевидцев, напоминает явление ветрового 
резонанса. Критическая скорость Vкр горизонтального ветрового потока, как известно, зависит, 
в основном, от диаметра D цилиндра и частоты собственных колебаний (сооружения или его 
элемента):  fi= 1/Ti. Для колебаний ветрового резонанса трубы (шины) критическая скорость 
определяется по формуле  

 
Vкр = 5D/Ti.                                                                     (1) 

 
В данной работе вначале исследуются частоты и формы собственных пространственных 
колебаний нескольких вариантов конструкций сборки. Это сделано для того, чтобы оценить 
влияние опорных и смежных конструкций и затем в формуле (1) учесть более корректно 
период собственных колебаний всей сложной составной системы, ибо наличие упругих 
несущих конструкций на опорах трубы снижает ее собственные частоты. При этом расчеты 
ведутся по стержневым моделям методом конечных элементов (МКЭ) при помощи 
вычислительного комплекса SCAD. 

Затем следует раздел, в котором на специальном компьютерном комплексе исследуются 
вертикальные колебания трубы с гасителями, с разрывом связи между ними при интенсивных 
нелинейных колебаниях. Колебания моделировались во временной области. Использовался 
математический аппарат, реализуемый в пакетах типа MatLab. 

В заключительном разделе приводятся статико-динамические модели и расчеты 
прикрепляемых к опорам и шинам ОРУ воздушных линий (нитей). В докладе обсуждаются 
также возможные варианты стабилизации труб и всей системы, сформулированы 
перспективные направления теоретических и экспериментальных исследований. 

1. Влияние смежных опорных конструкций на частоты и формы собственных колебаний 
пространственных систем 

В данном разделе рассматриваются следующие подсистемы: алюминиевая труба (диаметр 
220 мм, толщина стенки 4 мм; сплав 1915т) с шарнирным или полностью защемленным 
(«жестким») закреплениями посредством вертикальных изоляторов на раме, а также 
пространственная рама с двумя и с пятью пролетами труб. При этих исследованиях для их 
универсальности будем рассматривать две границы всех частотных диапазонов: минимальные 
и максимальные частоты. Будем варьировать массы рамы и основной трубы. Так как к трубе 
крепятся провода внешних воздушных линий, а внутри нее устанавливаются провода 
гасителей, то массы всех этих проводов и крепежных деталей условно для максимального 
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варианта сосредоточены в трех сечениях каждого пролета, величина каждой такой 
дополнительной массы принята 70 кг. Общая длина блоков – 17 м; 34 м; 85 м, высота до оси 
горизонтальной трубы равна 12,5 м (все размеры для получения более низких частот приняты 
наибольшими из предполагаемых; условно принимались сечения: изолятора – труба 150х4 мм; 
рама – стойки – труба 316х6 мм, ригель – квадратная труба 300х300х4 мм). 

В итоговой таблице данного раздела (табл. 1) приведены частоты низших форм собственных 
колебаний для отдельной шины (варианты 1-4) с шарнирными (вар. 1, 2) и жесткими (вар. 3, 4) 
опорами; соответственно для двух (вар. 5-8) и пяти (вар. 9-12) пространственных пролетов. 
Заметим, что эти результаты для отдельной балки совпали с результатами для континуальной 
модели: известна формула линейной частоты любого i-го тона для балки с пролетом l, 
с погонной массой m  и с изгибной жесткостью EI (I – момент инерции сечения трубы, Е – 
модуль упругости материала сплава):  

⋅
⋅
⋅

=
m
EI

l
ifi 2

2

2
π

                                                                 (2) 

 
Дополнительные сосредоточенные грузы 3х70 кг понизили частоты соответствующих 
изгибных тонов собственных колебаний шины почти в два раза. Максимальное ужесточение 
опор до защемления (вар. 3, 4) повышает низшую частоту вар. 1, 2 более чем в 2 раза. 

Далее проанализируем степень понижения собственных частот трубы-шины из-за учета 
нижележащих упругих конструкций опорных рам и изоляторов. Вначале это исследуем на 
двухпролетной системе.  

Учет изгибных жесткостей изоляторов и рам дал низшую частоту 0,66 Гц при шарнирном 
опирании, но этой частоте соответствовала форма колебаний с преобладающими продольными 
перемещениями всех труб поступательно и без существенного изгиба. А интенсивные 
колебания труб в этом варианте происходят на частоте 1,197 Гц (вторая собственная форма). 
Заметим, что такое поведение труб на низших нескольких собственных формах соответствует 
очень близким частотам от 1,197 до 1,27Гц.  

Добавление масс 3х70кг на каждой трубе понижает частоты описанных форм двухпролетной 
системы при шарнирном опирании до диапазона 0,61-1,14 Гц (формы колебаний системы без 
дополнительной нагрузки и с ней качественно весьма близки). 

В системе с двумя пролетами добавление масс 3х70 кг частоту поступательных перемещений 
труб по горизонтали понижает незначительно: при шарнирном опирании с 0,66 до 0,61 Гц, при 
жестком – с 0,73 до 0,68 Гц. Причем при жестком опирании на второй собственной форме 
проявляется изгиб рам поперек осей труб-шин в одной фазе (форма 2) или в противофазе 
движения торцевых рам (форма 3),  или в противофазе средней и торцевых рам (форма 4), 
а также индивидуальное закручивание рам вокруг их вертикальной оси симметрии (форма 5). 

Особенности поведения жесткой ошиновки при большем количестве пролетов исследовались 
на пятипролетных рамах. Первая форма в этом многопролетном сооружении остается 
продольно-поступательная, а вторая – поперечно-поступательная. Эти формы для шарнирных 
опор аналогичны двухпролетному варианту. 

Следовательно, при ветровомо резонансе шины изгиб труб автономных без опорных рам 
происходит (при принятых условных сечениях) в частотном диапазоне около 2-5 Гц при 
отсутствии больших нагрузок в пролете. Нагружение шин снижает этот диапазон до 1-3 Гц. 
Установка труб на опорные изоляторы и рамы снижает частоты изгибных колебаний труб 
в 1,5-2  раза, причем эти колебания возникают не на первой форме собственных колебаний всей 
системы. Это последнее обстоятельство требует индивидуального расчета наиболее опасных 
изгибных форм для определения соответствующего периода Т для определения критической 
скорости ветра (1).  
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Таблица 1 – Частоты собственных колебаний ошиновки при различных закреплениях и массах 

Тип подсистемы 
(вариант закрепления 
труб на изоляторах) 

Низшие 
собственные 
частоты, Гц 

Тип подсистемы 
(вариант закрепления  
труб на изоляторах) 

Низшие 
собственные 
частоты, Гц 

Тип подсистемы 
(вариант закрепления  
труб на изоляторах) 

Низшие 
собственные 
частоты, Гц 

 
 

1. Шарнирное 
закрепление 

2,12 

 
5. Шарнирное закрепление 

Ι – 0,66 
ΙΙ – 1,19 

 
9. Шарнирное закрепление 

Ι  – 1,29 
ΙΙ – 1,6 

ΙΙΙ – 1,66 
ΙΥ – 1,74 
Υ – 1,86 

 
 

2. Шарнирное 
закрепление 

1,18 

 
6. Шарнирное закрепление 

Ι  – 0,61 
ΙΙ – 0,95 
ΙΙΙ – 1,06 
ΙΥ – 1,09 
Υ – 1,14 

 
10. Шарнирное закрепление 

Ι  – 0,93 
ΙΙ – 0,95 
ΙΙΙ – 0,99 
ΙΥ – 1,04 
Υ – 1,06 

 
 

3. Жесткое 
закрепление 

4,81 

 
7. Жесткое закрепление 

Ι  – 0,73 
ΙΙ – 1,21 
ΙΥ – 1,29 

 
11. Жесткое закрепление 

Ι  – 1,13 
ΙΙ – 1,65 
ΙΙΙ – 1,69 
ΙΥ – 1,79 
Υ – 1,96 

 
 

4. Жесткое 
закрепление 

2,67 

 
8. Жесткое закрепление 

Ι  – 0,68 
ΙΙ – 1,09 
ΙΥ – 1,27 

 
12. Жесткое закрепление 

Ι  – 1,14 
ΙΙ – 1,31 
ΙΙΙ – 1,33 
ΙΥ – 1,36 
Υ – 1,40 
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Заметим, что по старым нормативным документам (см., например, СНиП 2-6-74) существовал 
диапазон для критических скоростей ветра, в котором проверка на ветровой резонанс могла не 
производиться. Это касалось критических скоростей более 25 м/с и менее 2√q0. Если 
принимался нормативный скоростной напор ветра на высоте 10 м (например, для третьего 
ветрового района 45 кгс/м2), то нижняя граница получалась равной примерно 2х6,7 = 13,4 м/с. 
Для рассмотренных случаев (см. итоговую таблицу) критические скорости ветра (с позиции 
ветрового резонанса) могут определяться по формуле (1) как 5Df = 5х0,22хf = 1,1 f. 

Следовательно, судя по прежним рекомендациям, расчет на ветровой резонанс жесткой 
ошиновки можно было бы не производить, если бы критическая скорость была менее 13,4 м/с, 
а при этом частота была бы менее 13,4/1,1=12,2 Гц. Как видно из табл. 1, все низшие формы 
колебаний (и отдельных труб, и труб вместе с опорными рамами) при изгибных деформациях 
труб имеют основные частоты изгибных форм не более 5 Гц. Однако, в новых нормах [2] 
в п.9,17 (и в разделе 12) отсутствует упомянутый диапазон и сказано, что для «высоких 
сооружений…необходимо производить поверочный расчет на вихревое возбуждение (ветровой 
резонанс)». Следовательно, такая проверка необходима.  
 
2. Моделирование колебаний трубы (изгибных колебаний основного тона) с ДГК 
классического типа. Анализ отрыва гасителя от трубы при ветровом резонансе 

В некоторых ОРУ внутри горизонтальных труб крепятся свободно уложенные в трубу провод 
или трос. При ветровых резонансных колебаниях трубы они работают как бы между ударными 
и динамическими гасителями колебаний. Эффективность их работы нуждается в теоретической 
и экспериментальной проверке. Для того, чтобы изучить эту систему, смоделируем ее работу 
по наиболее простой схеме – сначала как простого осциллятора без гасителя, а затем – как 
цепочечной системы с классическим ДГК. 

 
2.1. Изучение первого тона изгибных колебаний трубы (модель – осциллятор). Примем 
условную массу частично загруженной шины равной 100 кг. На основании результатов раздела 
1 зададимся частотой собственных колебаний шины порядка 1,5 Гц. Тогда соответствующую 
жесткость R пружины-балки можно определить из следующего выражения: 

M
Rf

π2
1

= ,                         (3) 

 
откуда 224 fMR ⋅⋅= π =4 ⋅  (3,14)2 ⋅ 100 ⋅ 1,52=8882 Н/м. 

Логарифмический декремент колебаний трубы без гасителя примем равным .1,0=δ  Тогда при 
малом трении и малых колебаниях коэффициент эквивалентного вязкого трения равен 
примерно  

== δβ Mf2 2 ⋅ 100 ⋅ 1,5 ⋅ 0,1= 30 Н с/м.                                                    (4) 
 

Предположим, что к массе-шине приложена гармоническая сила (моделирующая при 
критической скорости ветра явление ветрового резонанса) с резонансной частотой и с 
амплитудой возмущающей силы 30Н. Система обыкновенных дифференциальных уравнений 
(после замены переменных в дифференциальном уравнении второго порядка), описывающая 
такие колебания, см. (5), имеет неизвестные Х1 , Х2  – перемещения и скорость среднего сечения 
трубы. 

                                                ;21 XX =
•
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mgtXXX −⋅−−−=⋅
•

)42,9sin(30308882100 212 .                              (5) 
 

Решение такой системы дифференциальных уравнений при нулевых начальных условиях (при 
внезапном приложении силы тяжести) показывает (на рис. 1 – свободные колебания, а на 
рис. 2 – вынужденные), что при ветровом резонансе устанавливаются стационарные колебания 
с постоянной амплитудой перемещений, равной 0,11 м. 
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Рис. 1. График свободных 

колебаний шины 
Рис. 2. График вынужденных колебаний при 
ветровом резонансе трубы без гасителя 

 
Из графика свободных затухающих колебаний (из рис. 1: δ=0,105) видно, что статический 
прогиб трубы в данном случае тоже равен 0,11м. Увеличив фрагмент графика, можно 
определить для контроля ЛДК. 

 
2.2. Колебания осциллятора с классическим ДГК. Определим жесткость пружины ДГК из 
условия настройки ДГК. Пусть величина массы ДГК будет весьма малой (около 5 % от 
колеблющейся основной массы), и равна 5 кг. Тогда жесткость, с которой она прикреплена 

к основной массе, можно определить из формулы 
г

г

М
R

=2θ  следующим образом: 

=⋅= гг МR 2θ 9,422 ⋅ 5=443 Н/м.                                                         (6) 
 

Вязкое трение в комплекте между основной массой и массой ДГК определим 
(«пропорционально жесткостям») – из соотношения жесткостей на основной массе и в ДГК и 
примем равным 30 / (8882 / 443) = 1,496 Н с/м. Система дифференциальных уравнений 
вынужденных колебаний, описывающая поведение цепочки из двух масс, записана 
следующими четырьмя обыкновенными дифференциальными уравнениями (здесь Х1 и Х2 – 

вертикальные перемещения основной массы и ДГК соответственно; 3
•

X  и 4
•

X  – скорости этих 
процессов колебаний): 

                   ;31 XX =
•

;42 XX =
•

 

МgXXXXtXXX +−+−+⋅−−−=⋅
•

)(496,1)(68,443)42,9sin(303064,8882100 3412313  

                 mgXXXXX +−−−−=⋅
•

)(496.1)(443.685 34124                                (7) 
 

(Более подробно компьютерный инструментарий по реализации данной методики 
динамического расчета приведен в статье Масловского А.В. в этом сборнике). 
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В соответствии с (7), и рис. 2 (без ДГК) через некоторое время (30-50с) установится постоянная 
амплитуда колебаний ветрового резонанса шины, равная 0,002м. Амплитуда колебаний 
понизилась в 55 раз. Здесь же обратим внимание на темп включения ДГК в эффективную 
работу: при малом трении это время составляло примерно 30 с; при увеличении трения в трубе-
шине в 3 раза ДГК включается через 10 с (в 3 раза быстрее), а в 4 раза – через 5 с. 
 
2.3. Исследование условий отрыва гасителя от трубы. Рассмотрим теперь задачу, в которой 
необходимо определить динамические параметры и возмущающую силу, при которой 
в процессе вихревого возбуждения колебаний шины происходит отрыв внутреннего троса – 
гасителя колебаний (ГК) от внутренней поверхности трубы.  

Для этого прежний осциллятор (масса 100 кг; жесткость 8882 Н/м; коэффициент вязкого трения 
30 Н ⋅ с/м; амплитуда силы 25 Н при  частоте возмущения 1,5 Гц) сначала рассмотрим в режиме 
с ускорениями среднего сечения трубы, меньшими, чем ускорение силы тяжести g = 9,81 м/с2. 
Такое ускорение, очевидно, будет иметь и внутренний трос-гаситель, в результате чего он не 
будет отрываться от трубы и не будет создавать эффект гашения (см. рис. 3). Заметим, что 
амплитуда перемещений трубы приближается в этом случае к 100мм, а ускорений – к 8 м/с2.  

Если же увеличить амплитуду силы ветрового резонанса с 25 Н до 50 Н то условие отрыва 
будет выполнено (рис.4). Ускорение троса станет больше g, и трос начнет отделяться от трубы. 
В таком режиме амплитуда перемещений трубы приближается к 150 мм, а ускорений – 
к 12 м/с2.  

При дальнейшем росте амплитуды колебаний трубы на каком-то этапе трос начнет ударяться 
о верхнюю и нижнюю поверхности в трубе, и только после этого, возможно, он начнет 
создавать эффект гасителя колебаний.  
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Рис. 3. Перемещения (верхняя виброграмма), 
скорости (средняя) и ускорения (нижняя) 

среднего сечения трубы и внутреннего троса 
при силе 25 Н (безотрывный режим) 

Рис. 4. Перемещения (верхняя виброграмма), 
скорости (средняя) и ускорения (нижняя) 
среднего сечения трубы и троса при 

силе 50 Н (на 6-8 секунде,  
 с 9-11 периода – отрыв) 

 
3. Некоторые направления перспективных теоретических и экспериментальных 
исследований. Рассмотрим возможный вариант исследований виброударного процесса 
гашения колебаний шины с целью поиска рациональных конструктивных решений и их 
параметров.  
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Риc. 5. Перспективная нелинейная динамическая модель  
виброударного процесса 

  
На рис. 5 приведена перспективная нелинейная динамическая модель виброударного процесса 
ветрового резонанса системы с односторонними связями для исследования взаимодействия 
алюминиевой трубы (шины) с ветровым потоком на критических скоростях ветра при наличии 
в трубе свободно лежащего гасителя колебаний (троса). Здесь обозначено:  

М1 – основная масса, моделирующая алюминиевую трубу 220х4 мм, равная 
(для эквивалентности частот первой формы собственных колебаний) примерно половине массы 
всей трубы с учетом внешних нагрузок;  

М2 – масса условного отрезка (соответствующего М1) гасителя колебаний в виде троса; 

m3, m4, R3, R4, β3, β4 – весьма малые по величине массы, жесткости и коэффициенты 
вязкого трения для условного учета соударений масс М1 и М2 в дифференциальных 
уравнениях движения; 

y1, y2, y3, y4 – обобщенные координаты соответствующих масс;  

R1, β1 – жесткость и коэффициент вязкого трения, моделирующие упруго-
диссипативные свойства алюминиевой трубы и всех опорных конструкций; 

Po – амплитуда гармонической возмущающей силы, возникающей при ветровом 
резонансе конструкции;  

θ – круговая частота вынужденных колебаний конструкции, соответствующая 
критической скорости ветрового потока; 

t – время колебательного процесса при ветровом резонансе и определенных начальных 
условиях. 
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β1 R1 

m4 

m3 

β3 

β4 R4 

R3 

Po*sin(θt)-ветровой резонанс 

y1 
y2 

y3 
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1 – труба (шина); 2 – присоединяемые воздушные линии (гибкие нити);  

3 – внутренний трос-гаситель. 
Рис. 6. Фрагмент жесткой ошиновки 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Статико-динамическая модель ВЛ (нити) при различных начальных  
углах крепления α и для схем тестирования α=900; α=0; и около 450 

 
 

Выполним тестирование этой модели, взяв за исходные данные значения параметров нити из 
книги В.Н.Шимановского [9]. Результаты тестирования сведем в табл.2. 

  
Таблица 2 – Сравнение результатов статических тестов нити по разным методикам 

I                              α 00 450 900 

Полное статическое перемещение в средней точке нити 
SCAD 0,2431 0,198 4,2e-5 
C++ 0,2364 0,2037 3,9e-5 

Усилие при статическом провисании от собственного веса в приопорном стержне 
SCAD 2,382e4 1,745e4 7,947e2 
C++ 2,245e4 1,66e4 6,125e2 

 
На рис. 6 приведен фрагмент сочетания трубы (шины) с нитями воздушных линий и тросовым 
внутренним гасителем. Очевидно, что механические параметры присоединяемых нитей и 
тросов будут оказывать влияние на собственные частоты трубы (шины). И наоборот, неточно 
определенные собственные частоты всей системы могут привести к возникновению ветрового 
резонанса на незапланированных критических скоростях ветра. В связи с этим была составлена 
статико-динамическая модель нити для различных сочетаний отметок опор. Учитывались 

2 

2 

3 

1 

α 
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продольные (и изгибные) деформации и диссипативные свойства при продольных (изгибных) 
колебаниях – см. рис. 7.  

Для выбора вида дискретных моделей нитей и количества учитываемых в расчете 
сосредоточенных масс было проведено тщательное тестирование принятой методики (для 
систем типа рис.7 составление дифференциальных уравнений проводилось по аналогии 
с работой [7]) путем сравнения с результатами, полученными авторами при помощи МКЭ [11] 
и В.Н. Шимановским [9]. 
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УДК 624.2 
 

ДО ВИБОРУ  КОНСТРУКЦІЙ ПРОЛЬОТНИХ БУДОВ 
 
Дехтяр А.С.  
Національний транспортний університет 
 

1. Будівельники і архітектори ще з студентських років звикають  до того, що область 
раціонального застосування балок обмежено порівняно  невеликими прольотами. Звичайно це 
твердження відноситься до металевих балок – прокатних і зварних. Збільшення  прольоту 
вимагає переходу до гратчастих конструкцій. За деякими даними [1, 2] прокатні балки 
раціональні при довжинах прольотів до 12 м, складені – до 14 м, шпренгельні балки – до 21 м. 
Частину цих результатів представлено на рис. 1 [1] для рівномірно розподіленого навантаження 
інтенсивністю 4 кН/м2. 
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Рис. 1 

Вони отримані  при порівнянні економічності сталевих балок і ферм з урахуванням вартості 
основних матеріалів, вартості виготовлення, мірності поставок, кількості відходів, використано 
також будівельні коефіцієнти ваги, трудомісткості і вартості. 

Якби ферма складалася з одних тільки розтягнутих стержнів, вона була б повнонапруженою 
конструкцією, тобто в усіх елементах матеріал  використовувався би повністю. У такому разі 
ферма  була би завжди легшою від балки, яка повнонапруженою конструкцією не є. Дійсно, 
у статично визначуваної однопрольотної балки в кращому разі – при пластичній поведінці – 
повністю матеріал використовується лише в одному поперечному перетині,  а в пружній балці – 
тільки в двох волокнах або навіть в одному крайньому волокні небезпечного перетину. 
Оскільки звичайно ферма окрім розтягнутих має і стиснуті елементи, напруження в яких 
набагато менше від граничних, конкуренція між фермою і балкою цілком реальна  в рамках 
категорій і понять будівельної механіки  без залучення економічних, технологічних і інших 
подібних чинників. 
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Нижче розглянуто задачу про вибір типу конструкції (балки, ферми або арки) із залізобетону. 
Тут також відомі деякі рекомендації [2, 3]. Наприклад, в [3] є твердження про те, що 
залізобетонні ферми доцільно застосовувати при довжинах прольотів понад 18 м.  

Слід врахувати, що залізобетон – неоднорідний матеріал з неоднаковими границями міцності 
при стисненні і розтягуванні. Крім того, область, що містить межу раціонального застосування 
балок і ферм, повинна бути, як мінімум, двовимірною.  Можливо, крім довжини прольоту  ще 
однією незалежною змінною повинна бути інтенсивність навантаження. При цьому змінювання 
навантаження, що припадає на погонний метр балки або ферми, може трактуватися як 
змінювання інтенсивності  навантаження, розподіленого на одному квадратному метрі площі, 
що перекривається, або як змінювання відстані між балками або фермами при незмінній 
інтенсивності навантаження. 

2. Залізобетонна балка прямокутного поперечного перетину b*h  шарнірно обперта по кінцях і 
знаходиться під дією поперечного навантаження інтенсивністю q, рівномірно розподіленого по 
всьому прольоту завдовжки l. Нехтуючи в першому наближенні роботою стиснутої арматури, 
представимо граничний згинальний момент співвідношенням 

μζaRbhM 2
0 =   ,                                                              (1) 

де  μ -  коефіцієнт армування, aR - розрахунковий опір арматури, 1
0

−= hzζ  – відносна 
величина плеча внутрішньої пари. З умови рівноваги внутрішніх сил в перетині балки 
знаходимо 

 ξζ 5,01−= .                                                                 (2) 
Тут 1−= ïða RRμξ  – відносна висота стиснутої зони . З  (1) і (2) одержуємо 

 )1(2
0 ξμ −= aRbhM .                                                         (3) 

Введемо позначення 1−= hb β  і знайдемо  з умови 2
0 125,0 qlM =  необхідну висоту перетину 

балки  
667,02 ))1(/()125,0( ξβμ −= aRqlh , 

тоді об'єм бетону, що припадає на одиницю довжини балки, становитиме 

=cv1  667,02 ))1(/()125,0( ξβμβ −aRql  ,                                       (4) 

а з урахуванням арматури, приведеної до бетону, отримуємо остаточно 

)1(11 ξ+= cvv .                                                            (5) 
 
3. Розглянемо залізобетонну ферму з паралельними поясами і розкосною решіткою (спадні 
розкоси). Така ферма зручна для подальших розрахунків тим, що має практично однакове 
число n2  розтягнутих і 12 +n  стиснутих елементів, тут позначено n  – число панелей. 
Для простоти обмежимося конфігурацією ферми з квадратною панеллю.  

Визначимо зусилля у  всіх елементах ферми, виходячи із звичайної шарнірної розрахункової 
схеми.  
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Якщо повне навантаження на ферму qlQ = , то кожна з n  вузлових зосереджених сил,  
прикладених до вузлів верхнього пояса, дорівнює lqnP 1−= . Приведений об'єм матеріалу, що 
припадає на одиницю довжини ферми, представимо виразом 

 111
12 )( −−− += ïðRqlKv ξϕ ,                                                (6) 

де  ϕ - коефіцієнт, що враховує гнучкість стиснутих стержнів, а коефіцієнт 1K  подано 
в табл. 1 для ферм з різним числом n панелей. 

 
Таблиця 1 

n 4 6 8 10 12 

1K  0,83 0,89 1,09 1,25 1,41 
 
4. Розглянемо далі статично визначувану тришарнірну залізобетонну арку постійного перетину 
з параболічним окресленням осі при дії рівномірного поперечного навантаження. Щоб 
уникнути невизначеності при підрахунку витрат матеріалу на влаштування нерухомих п'ят, далі 
розглядатимемо арку  із затяжкою. Про залізобетонні арки відомо [3], що вони стають 
економічніше від ферм при довжині прольоту понад 36 м.  

Нехай  вісь арки описано рівнянням 
2)(4 −−= lxlfxy ,                                       (7) 

де  1−= flγ  – положистість. Кут нахилу α  дотичної до осі арки в точці обпирання 
знайдемо диференціюванням рівняння (7) 

                                     )4( γα arctg= .                                                      (8) 

Найбільша осьова сила виникає в п'яті арки і становить 

αα cossin0 HQN += ,                                              (9) 

 а зусилля в затяжці визначається співвідношенням 

1125,0 −= γqlS .                                   (10) 

Маючи  в своєму розпорядженні величини внутрішніх зусиль, доберемо перетини арки і 
затяжки, потім обчислимо приведену витрату матеріалу, що припадає на одиницю довжини 
конструкції. Додатково  врахуємо матеріал, що витрачено на виготовлення підвісок. Якщо вони 
не використовуються для попереднього напруження затяжки, то їхні перетини  призначаються 
конструктивно і не залежать від величини навантаження. Об'єм матеріалу підвісок слабо 
залежить також і від довжини прольоту, тому він в першому наближенні може вважатися 
константою. При підрахунку витрати матеріалів обмежимося далі розглядом тільки 
положистих арок, у  яких довжина власне арки не відрізняється від довжини затяжки. 
Остаточно витрату матеріалу представимо співвідношенням   

       ñqlRKv ïð += −1
23 ,                                     (11) 
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де  коефіцієнт 2K  залежить від положистості  γ  арки, міцності бетону ïðR і матеріалу 

затяжки. Для випадку МПаRМПаR aпр 300;25;02,0 ===μ  величини 2K  представлено 
в табл. 2. 
 
Таблиця 2 

γ  0,05 0,10 0,20 0,3 0,4 

К 11,4 6,32 3,56 2,71 2,02 

 
5. Для встановлення достовірності запропонованих співвідношень (5), (6) і (11), проведемо 
деякі порівняння. 

В [3] наведено дані про витрату бетону 2,84 – 2,98 м3 і сталі 341 – 479 кГ на виготовлення балки 
прольотом  l =18 м з бетону М400 при навантаженні 350 – 550 кГ/м2 і кроці 6 м. Обчислений за 
цими даними (узята верхня границя з інтервалу навантажень) питома витрата бетону 
становила 1665 см3/ см, а приведена питома витрата  – 1993 см3/см. 

Щоб скористатися з співвідношення (5), встановимо, що навантаженню 550 кГ/м2 і кроку 6 м 
відповідає інтенсивність розподіленого навантаження на балку 3,3 т/м. Для такого 
навантаження обчислення за (5) приводять до оцінки приведеної питомої витрати 
v1 = 2020 см3/см. 

В [3] наведено дані про витрату бетону 3,06 – 3,63 м3  і сталі 490 – 759 кГ  на виготовлення 
ферми прольотом l =18 м з бетону М300 при кроці 12 м і при такому ж навантаженні, що й 
балки. Обчислена за цими даними питома витрата бетону дорівнює 1700 – 2010 см3/см, 
а приведена витрата становить  2047 – 2547 см3/см.  

Вибираємо для порівняння середнє з інтервалу навантаження, а саме 400 кГ/м2 і одержуємо при 
кроці ферм 12 м інтенсивність розподіленого навантаження на ферму 4,8 т/м. Обчислення за (6) 
дають оцінку  приведеної питомої витрати матеріалу 2v  = 2460 см3/см, тим часом для ферми [3] 
отримуємо 2v = 2192 см3 /см. 

В [3] наведено дані про витрату бетону 2,08 м3 і сталі 416 кГ на виготовлення арки із затяжкою 
прольотом 18 м з бетону М400 при кроці 6 м і навантаженні 380 кГ/м2. Приведена питома 
витрата матеріалу при цьому становить  2656 см3/см, а відповідні обчислення за (11) призводять 
до оцінки 3v  = 2360 см3/см. 

Отримані тут результати порівняно в табл. 3. 
 

Таблиця 3 

Питома приведена витрата бетону, см3/см 
Джерело 

Балка Ферма Арка 
[3] 1993 2192 2525 

Ця  робота 2020 2460 2360 
Відношення оцінки [3] до 
отриманої тут оцінки 0,986 0,89 1,07 
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Останній рядок табл. 3 свідчить про достовірність наведених вище оцінок питомої витрати (5), 
(6) і (11). Правдоподібним видається й те, що обидві оцінки для балки узгоджуються 
з найбільшою точністю. 

6. Для визначення таких областей на площині ql, , де та або інша конструкція найбільш 
ефективна, було виконано порівняльні обчислення для таких початкових даних 

2,0;55,0;02,0;30;300 ===== βϕμМПаRМПаR прa . Для зіставлення окрім балки було 
вибрано ферму  з числом панелей n = 12 і арку з пологістю 1,0=γ , для них відповідно 
K1 = 1,41; K2 = 7,57. Результати розрахунку показано на рис. 2. 
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Рис. 2 

 
 
На підставі  представлених  і інших подібних результатів можна зробити деякі висновки. 

1. Тут розглянуто цілком реальні міцнісні характеристики балок, ферм і арок, реальні межі 
змінювання довжин прольотів і навантажень, при цьому знайдені області  ефективного 
застосування кожної з конструкцій і переходи між ними приблизно відповідають  
рекомендаціям, існуючим в літературі. Єдиним критерієм оптимальності тут   прийнято 
приведену питому витрату матеріалів. 

2. Межі областей ефективного використання тієї або іншої конструкції крім довжини прольоту 
залежать також і від інтенсивності навантаження. Збільшення навантаження розширює 
область використання балок. 

3. Отримані результати не претендують на узагальнення і не можуть бути безпосередньо 
поширено на балки, ферми і арки іншої конструкції або з іншими характеристиками. 
Визначення границь ефективності інших конфігурацій балок, ферм і арок вимагає 
додаткових розрахунків. Очевидно, що для задач реального будівельного проектування 
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можна отримати більш правдоподібні результати, якщо врахувати вартості виготовлення, 
спорудження і експлуатації. Мета цього розгляду – показати можливість отримання 
правдоподібних оцінок в рамках найпростішої постановки задачі – при використанні тільки 
приведеної питомої витрати матеріалу 
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УДК 624.073 
 
ВАРІАЦІЙНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ ОКРЕМИХ ПРЯМОКУТНИХ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПОНОК  
 
Довженко О.О. 
Карабаш Л.В. 
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 
 
Вступ. Важливими конструктивними елементами несних систем, які забезпечують спільну 
роботу конструкцій будівель і споруд, є стикові з’єднання, що сприймають зусилля зсуву. 
В першу чергу до них слід віднести шпонкові з’єднання, на несну здатність яких впливає ряд 
визначальних факторів. До них відносяться характеристики міцності окремих шпонок:  
співвідношення їх розмірів, кут нахилу опорних поверхонь, форма робочого перерізу, міцність 
бетону, особливості армування (кількість розташування арматури, нагельний ефект), ступень 
обтиснення і товщина шва та нерівномірність розподілу зусилля по довжині стику. 

Нормативна методика розрахунку міцності шпонкових з’єднань носить емпіричний характер, 
тому не дозволяє в достатньо повному обсязі враховувати зазначені фактори. На нашу думку до 
найменш вивчених факторів, які впливають на несну здатність, слід віднести армування 
шпонок. 

Дослідженням роботи окремих шпонок і шпонкових з'єднань присвячено праці ряду авторів: 
М.М.Коровина, В.С.Єськова [1], В.Г.Кваші, П.М.Коваля [2], В.І.Лішака, Е.Горачека [3], 
Н.Г.Мартинової [4], Л.С.Махвіладзе [5], В.В.Погрібного [7], Д.Пуме [3], О.В.Яшина [6] й ін. 

Метою роботи є вдосконалення на основі варіаційного методу теорії пластичності бетону 
розрахунку міцності окремих прямокутних залізобетонних шпонок. 

Теоретичне розв’язання задачі міцності залізобетонної шпонки здійснено варіаційним 
методом теорії пластичності бетону, який розроблений на кафедрі ЗБ і КК ПНТУ 
імені Ю. Кондратюка [8].  

Розглянемо випадок розрахунку окремої прямокутної залізобетонної шпонки, яка в площині 
зрізу армована двома стрижнями, розташованими по середині її висоти (рис. 1). 

 
Рис. 1. Каркас дослідних зразків 
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Задача міцності розв’язується у наступній послідовності. Використовується кінематично 
можлива схема руйнування зразка (рис. 2), що включає два диски. Диск І переміщується 
відносно диску ІІ зі швидкістю V(Vx, Vy). Диски розмежовані між собою поверхнею руйнування 
АВС (поверхнею розриву швидкостей). На площадці ВС діють граничні нормальні σu та 
дотичні τu напруження, які визначаються згідно умови міцності бетону Баландіна-Генієва [9]. 
Площадку АВ вважаємо  головною з напруженнями розтягу σu = Rbt. 

Невідомими даної задачі є граничне навантаження qu, кут нахилу α площадки АВ до вертикалі, 
кут нахилу β  площадки ВС до вертикалі, відношення швидкостей yx VVk /= . 

Знаходяться розриви нормальної nVΔ  і дотичної tVΔ  складових швидкостей на поверхні 
руйнування. 

Функціонал для врахування потужності бетону має вигляд: 
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Прийнято, що кількість арматури така, що шпонка є непереармованою, тобто її арматура 
в момент руйнування бетону досягає граничного стану. 

Граничний стан арматури визначається характером її напруженого стану поблизу точки 
перетину арматури поверхнею руйнування бетону, у якій арматура, крім поздовжньої сили Ns 
сприймає певну поперечну силу Qs . 

Робота арматурних стрижнів поблизу точки перетину їх поверхнею руйнування бетону 
аналізувалася в [10], де показано, що невелика в порівнянні з навантаженням поперечна 
(нагельна) сила арматури Qs викликає появу в ній істотного вигину з максимальним моментом 
Мs

n у перерізі, віддаленому від місця перетину на відстань Х0, де й розвивається стан текучості 
арматури від спільної дії сил Ns і Мs

n.  

Умова текучості арматури у вигляді залежності між граничними силами Ns і Qs має вигляд:      
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де  вk =0,284 при бетонах на пористих заповнювачах і вk =0,338 для важких бетонів. 

При цьому важливим фактом є те, що згідно (2) нагельна сила арматури Qs може суттєво 
знижувати граничну поздовжню силу Ns, що, як правило, не враховується в розрахунках 
армованих бетонних шпонок. 

Із рис. 2. видно, що в шпонці арматура  As буде завжди розтягнута силою Ns. 
Таким чином, на поверхні розриву швидкостей в арматурі діють зусилля Ns й Qs, які вносять 
свій внесок у потужність внутрішніх сил і повинні враховуватися додатковим членом 
функціонала методу, що дорівнює 

syxsxss VQVNI ⋅+⋅=  ,                                                          (3) 

. 
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де  ,sx syV V − взаємне переміщення відповідно в напрямку вісей х та у  кінців стрижнів 
в місці перетину поверхнею руйнування. При цьому  

,sx x sy yV V V V= = .                                                                (4) 

Значення sN визначається за формулою: 

k
k

A
N

в

sy
s ⋅

⋅
=

2
σ

 .                                                                (5) 

Значення нагельної сили представлено у вигляді: 
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В результаті підстановки (5)та (6) в формулу (3) отримаємо: 
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Функціонал з урахуванням потужності бетону, арматури і зовнішнього навантаження qu: 

b s u k kI I I q l b= + − ⋅ ⋅ ,                                                                (8) 

Прирівнюючи (8) до 0, отримаємо залежність граничного навантаження від невідомих 

параметрів 
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Рис. 2. Кінематично можлива схема руйнування окремих прямокутних 
залізобетонних шпонок при зрізі при розташуванні арматури в один ярус 

 

Щоб урахувати наявність повороту в кінематиці граничного стану армованої шпонки, 
використовуємо додаткову умову у вигляді рівняння моментів сил, що прикладені до частини 
шпонки, відсіченої поверхнею розриву швидкостей АВС. При цьому як моментну точку 
використовуємо точку В. Маємо додаткову умову у вигляді: 
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Запропонована методика розрахунку окремих прямокутних залізобетонних шпонок, яка 
враховує: 

- обидві характеристики міцності бетону bR  і btR ; 

- співвідношення геометричних розмірів шпонки k kl h ; 

- поперечне армування (в арматурі враховується крім повздовжнього і поперечне зусилля). 

Використана методика є більш точною порівняно із нормативною за рахунок врахування вище 
вказаних факторів, які нехтуються нормативним методом. 
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УДК 624.012.45: 620.191/192 
 

ТРІЩИНОСТІЙКІСТЬ ТАВРОВИХ ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ 
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

 
Дорофєєв В.С. 
Карпюк В.М. 
Карп’юк Ф.Р. 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 
 
Наявні численні експериментальні дані про характер тріщиноутворення і міцність похилих 
перетинів, як правило, звичайних балок, що згинаються і елементарно завантажених, мають 
значну розбіжність з причини відсутності чітких планів експериментів, відмінностей у розмірах 
і міцності матеріалів, що використовуються, відсутності оцінки спільного впливу дослідних 
факторів і т.п. З вказаної причини на думку авторів [1] нові розробки у цій області ще 
не досягли такого рівня, щоби бути прийнятими як нормативні методи. 

У зв'язку із викладеним в Одеській державній академії будівництва та архітектури проведено 
системні експериментально-теоретичні дослідження напружено-деформованого стану 
приопорних ділянок залізобетонних елементів, що згинаються. Характеристика дослідних 
факторів і рівнів їхнього змінювання приведено у [2]. 

Дослідні зразкі мали вигляд однопрогінних таврових залізобетонних балок. Полиці балок 
армували сіткою, ребро – двома плоскими каркасами і повздовжньою попередньо-
напруженною робочою арматурою згідно плану експерименту. У якості поздовжньої робочої 
попередньо напруженної використовували арматурну сталь Ø22 А 500С, поперечної в прогонах 
зрізу – ВрI, на других ділянках – А 240С. Попереднє напруження в арматури створювали на 
металеву форму-опалубку, у якій дослідні зразки-балки витримували до набору бетоном 
необхідної міцності. Контроль попереднього напруження здійснювали за допомогою 
ланцюжків наклеєних тензормзисторів. 

Статичне навантаження дослідних балок у віці 180..200діб здійснювали ступенями за 
допомогою двох симетрично розташованних зосереджених сил. 

Появу тріщин фіксували за допомогою лупи і мікроскопа. Ширину розкриття тріщин 
вимірювали мікроскопом з точністю 0,05 мм. 

Після обробки результатів експериментів за методикою [3] отримали відповідні математичні 
моделі. Про кількісний і якісний вплив основних  факторів, як окремо, так і у взаємодії один з 
одним на  навантаження, відповідне появі перших нормальних і похилих тріщин, а також про 
ширину розкриття тріщин можна судити за адекватними математичними моделями (1)...(6), 
що мають достатнє інформаційне забезпечення. 
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Наведені моделі справедливі при такому співвідношенні дослідних факторів: 

- відносий прогін зрізу, c/h0 = 0,8…3,44 (фактор Х1); 

- відношення ширини звісу поличок до товщини ребра, bf
//b = 1,5…4,5 (Х2); 

- відношення товщини звісу поличок до робочої висоти, hf
//h0 = 0,14…0,4(Х3); 

- кількість поперечної арматури, μsw = 0,0015…0,0061 (X4); 

- рівень попереднього напруження в робочій арматурі, P/Rbbh0=0.0...0.600 (X5). 

Геометрична інтерпретація впливу дослідних факторів на вказані вихідні параметри 
представлена на рис. 1-4.  

Порівняння результатів розрахунків тріщиноутворення у балках виконано в табличній формі 
(табл. 1-3). 
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Рис. 1. Вплив відносного прогону зрізу (а), відношення ширини звісу поличок  

до товщини ребра (б), відношення товщини звісу поличок до робочої висоти (в),  
рівня попереднього напруження у робочій арматурі (г),а також спільний вплив дослідних 

факторів на величину моменту утворення нормальних тріщин 
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Рис. 2. Вплив відносного прогону зрізу (а), відношення ширини звісу поличок 

 до товщини ребра (б), відношення товщини звісу поличок до робочої висоти (в), кількості 
поперечної арматури (г), рівня попереднього напруження в робочій арматурі (д), а також 

спільний вплив дослідних факторів на величину моменту утворення похилих тріщин 
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Рис. 3. Вплив відносного прогону зрізу (а), відношення ширини звісу поличок до товщини ребра 
(б), відношення товщини звісу поличок до робочої висоти (в), кількості поперечної арматури 
(г), рівня попереднього напруження в робочій арматурі (д), а також спільний вплив дослідних 

факторів на величину розкритя похилих тріщин. 
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Рис. 4. Вплив відносного прогону зрізу (а), відношення ширини звісу поличок до товщини 
ребра (б), відношення товщини звісу поличок до робочої висоти (в), кількості поперечної 
арматури (г), рівня попереднього напруження в робочій арматурі (д),а також спільний 

вплив дослідних факторів на величину розкритя похилих тріщин 
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Таблиця 1 – Порівняння результатів розрахунків появи  перших нормальних тріщин   
          з дослідними даними 

Дані за 
 математичною моделлю

 
СНиП 2.03.01-84* СП  

52-101-2003 

Деформаційна 
модель НДІБК 

(Київ)  

№
 д
ос
лі
ду

 

Форма 
руйнування 

⊥crcF
)

 
kH 

.відп,crcM ⊥
)

kHm 
⊥Mcrc  

kHm 
⊥Mcrc  

kHm 
⊥Mcrc  

kHm 
1. , ,⊥ ⊥ ∠  25,30 13,60 5,26 4,37 13,63
2. ,∠ ∠ 69,20 12,06 4,86 4,04 12,11 
3. ,∠ ∠ 15,98 2,64 4,28 4,11 2,56 
4. ,∠ ∠ 4,37 1,79 4,11 3,96 1,88 
5. ,∠ ∠ 73,20 12,85 5,03 4,11 12,98 
6. , ,⊥ ⊥ ∠  22,75 12,00 4,78 3,95 12,11 
7. ,∠ ∠ 6,92 3,39 4,54 4,37 3,29 
8. ,∠ ∠ 11,94 1,85 4,20 4,04 1,98 
9. ,∠ ∠ 19,63 3,39 4,54 4,37 3,29 

10. ,∠ ∠ 3,78 1,84 4,20 4,04 1,98 
11. ,∠ ∠ 23,79 12,85 5,03 4,11 12,98 
12. ,∠ ∠ 67,61 12,00 4,77 3,96 11,73 
13. ,∠ ∠ 76,86 13,61 5,26 4,37 13,63 
14. ,∠ ∠ 22,15 12,06 4,86 4,04 11,73 
15. ,∠ ∠ 5,41 2,64 4,29 4,11 2,56 
16. ,∠ ∠ 10,38 1,79 4,12 3,96 1,88 
17. ,∠ ∠ 15,24 7,84 4,66 4,11 7,89 
18. ,∠ ∠ 44,03 7,84 4,66 4,11 7,89 
19. ,∠ ∠ 23,72 8,12 4,79 4,24 7,89 
20. ,∠ ∠ 19,34 6,92 4,49 3,99 6,91 
21. ,∠ ∠ 21,35 7,41 4,72 4,20 7,53 
22. ,∠ ∠ 19,82 7,0 4,55 4,03 7,17 
23. ,∠ ∠ 21,52 7,52 4,64 4,11 7,41 
24. ,∠ ∠ 21,52 7,52 4,64 4,11 7,41 
25. ,∠ ∠ 40,42 12,63 5,00 4,11 12,80 
26. ,∠ ∠ 6,80 2,41 4,28 4,11 2,38 
27. ,∠ ∠ 21,52 7,52 4,64 4,11 7,41 

  V=65,97 % V=73,19% V=1,82% 
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Таблиця 2 – Порівняння результатів розрахунків появи  перших похилих тріщин з дослідними 
данними 

Дані за 
 математичною 

моделлю 
 

СНиП 2.03.01-84* СП 52-101-2003 
Деформаційна 
модель НДІБК 

(Київ)   

№
 д
ос
лі
ду

 

Ф
ор
ма

 р
уй
ну
ва
нн
я 

∠crcF
)

 
kH 

.відп,crcM ∠
)

kHm 
.відп,Fcrc∠

kH 
∠Mcrc  

kHm 
.відп,Fcrc∠

kH 
∠Mcrc  

kHm 
.відп,Fcrc∠  

kH 
∠Mcrc  

KHm 

1. , ,⊥ ⊥ ∠ 50,03 26,56 10,62 5,58 8,32 4,37 39,0 20,48 
2. ,∠ ∠ 46,28 8,07 14,60 7,66 7,70 4,04 51,0 8,93 
3. ,∠ ∠ 42,01 7,34 14,03 7,37 7,83 4,11 43,0 7,53 
4. ,∠ ∠ 43,89 23,05 11,84 6,22 7,54 3,96 49,0 25,73 
5. ,∠ ∠ 48,98 8,53 14,83 7,79 7,83 4,11 52,0 9,10 
6. , ,⊥ ⊥ ∠ 45,86 24,05 12,22 6,42 7,52 3,95 45,0 23,63 
7. ,∠ ∠ 41,17 21,63 10,32 5,42 8,32 4,37 36,0 18,90 
8. ,∠ ∠ 46,21 8,09 15,0 7,87 7,70 4,04 45,0 7,88 
9. ,∠ ∠ 44,87 7,85 15,22 7,99 8,32 4,37 32,0 5,60 

10. ,∠ ∠ 38,27 20,04 12,3 6,46 7,70 4,04 45,0 23,63 
11. ,∠ ∠ 40,28 21,09 9,93 5,21 7,83 4,11 39,0 20,48 
12. ,∠ ∠ 44,99 7,88 14,94 7,85 7,54 3,96 52,0 9,10 
13. ,∠ ∠ 40,78 7,11 14,72 7,73 8,32 4,37 30,0 5,25 
14. ,∠ ∠ 44,98 23,57 12,2 6,40 7,70 4,04 48,0 25,20 
15. ,∠ ∠ 44,37 23,23 10,3 5,27 7,83 4,11 45,0 23,63 
16. ,∠ ∠ 39,79 6,99 14,24 7,48 7,54 3,96 45,0 7,88 
17. ,∠ ∠ 43,61 22,99 8,13 4,27 7,83 4,11 49,0 25,73 
18. ,∠ ∠ 44,24 7,82 8,03 4,22 7,83 4,11 41,0 7,18 
19. ,∠ ∠ 44,06 15,51 11,28 5,92 8,08 4,24 45,0 15,75 
20. ,∠ ∠ 43,78 15,30 14,2 7,46 7,60 3,99 40,0 14,00 
21. ,∠ ∠ 44,07 15,45 8,40 4,41 8,0 4,20 45,0 15,75 
22. ,∠ ∠ 43,77 15,36 8,08 4,24 7,68 4,03 36,0 12,60 
23. ,∠ ∠ 44,81 15,76 8,23 4,32 7,83 4,11 45,0 15,75 
24. ,∠ ∠ 43,04 15,06 8,23 4,32 7,83 4,11 42,0 14,70 
25. ,∠ ∠ 45,27 15,85 8,13 4,27 7,83 4,11 54,0 18,90 
26. ,∠ ∠ 42,57 14,78 8,23 4,32 7,83 4,11 54,0 18,9 
27. ,∠ ∠ 43,92 15,41 8,23 4,32 7,83 4,11 40,0 14,00 

 V=74% V=82,7 V=18,9% 
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Таблиця 3 – Порівняння розрахункових та єкспериментальних значень ширини розкриття 
нормальних і похилих тріщин в дослідних балках 

Дані за 
математичною моделлю 

 
СНиП 2.03.01-84* СП 52-101-2003 

№
 д
ос
лі
ду

 

⊥,crca)

 мм 
∠,crca)

 мм 
⊥,crca

 мм 
∠,crca

 мм 
⊥,crca

 мм 
∠,crca

 мм 

1. 0,17 0,65 0,19 0,64 0,25 - 
2. 0,12 0,64 0,11 0,64 0,14 - 
3. 0,15 0,56 0,19 0,41 0,26 - 
4. 0,14 1,23 0,19 0,41 0,26 - 
5. 0,14 0,71 0,11 0,64 0,15 - 
6. 0,25 0,82 0,10 0,64 0,11 - 
7. 0,15 0,69 0,19 0,41 0,26 - 
8. 0,18 0,74 0,19 0,41 0,26 - 
9. 0,19 0,68 0,19 0,64 0,26 - 

10. 0,19 1,04 0,19 0,64 0,26 - 
11. 0,18 0,66 0,11 0,41 0,15 - 
12. 0,15 0,75 0,10 0,41 0,11 - 
13. 0,16 0,68 0,19 0,41 0,25 - 
14. 0,16 0,9 0,11 0,41 0,14 - 
15. 0,18 0,85 0,19 0,64 0,26 - 
16. 0,12 0,54 0,19 0,64 0,26 - 
17. 0,19 0,84 0,15 0,54 0,20 - 
18. 0,16 0,64 0,15 0,54 0,23 - 
19. 0,16 0,66 0,17 0,54 0,23 - 
20. 0,16 0,81 0,15 0,54 0,20 - 
21. 0,14 0,69 0,18 0,54 0,23 - 
22. 0,14 0,70 0,14 0,54 0,19 - 
23. 0,16 0,79 0,15 0,54 0,20 - 
24. 0,15 0,83 0,15 0,54 0,20 - 
25. 0,17 0,70 0,12 0,54 0,16 - 
26. 0,17 0,77 0,19 0,54 0,26 - 
27. 0,17 0,74 0,15 0,54 0,20 - 

   V=26,41% V=38,65% V=38,43%  
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Висновки 

1. Обробка отриманих даних дала можливість встановити чіткі і однозначні залежності 
вказаних параметрів від дослідних факторів, що, зрештою, дозволить упорядкувати і 
уточнити існуючі (4-8) уявлення про напружено-деформований стан приопорних ділянок 
попередньо напруженних залізобетонних елементів, що згинаються, більш повно розкрити 
фізичну картину роботи і запропонувати більш довершені розрахункові моделі їхнього 
опору зовнішньому навантаженню. 

2. Порівняння результатів розрахунків за нормативними методиками з дослідними даними 
показало незадовільну їхню збіжність і доцільність використання деформаційного методу 
НДІБК (О.Б. Голишев, А.М. Бамбура), а також вдосконаленої авторами статті деформаційної 
моделі. 

3. Подальше вдосконалення теорії розрахунку приопорних ділянок залізобетонних 
конструкцій, що згинаються, необхідно проводити, з одного боку, на основі деформаційного 
методу, що дозволяє з єдиних позицій проводити розрахунок їхньої міцності, жорсткості та 
тріщиностійкості. з іншого боку, для вирішення поставленого завдання слід 
використовувати методи теорії пластичності механіки залізобетону, засновані на сучасних 
чисельних методах. 
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УДК 539.3:620.012 
 

ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ЦИЛІНДРИЧНОЇ ЖОРСТКОСТІ МОСТА 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СТАТИЧНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ 

 
Ігнатишин М.І. 
Мукачівський технологічний інститут 
Лучко Й.Й. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
 
Актуальність теми. Все гостріше постає питання врахування в проектуванні та реконструкції 
споруд реальних властивостей матеріалів як наземних конструкцій, так і основ споруд, зокрема 
мостів. Оскільки мостові конструкції експлуатуються протягом тривалого часу, то доцільно при 
їх розрахунку та випробовуванні оцінити фактичний резерв несної спроможності конструкції 
після проявлення її реальних властивостей. Чинні ДБН передбачають зменшення величини 
розрахункового опору в результаті довготривалих навантажень. Експериментальні дослідження 
підтверджують наявність впливу довготривалих навантажень на напружено-деформований стан 
(НДС) конструкцій, наявність перерозподілу зусиль в часі [1, 2]. Тому очевидна раціональність 
виконання подальших досліджень реальної роботи мостових конструкцій в умовах їх екс-
плуатації з довготривалими навантаженнями. 

В роботі [3] досліджено вплив зміни жорсткості через появу тріщин та необхідність врахування 
впливу повзучості  на перерозподіл зусиль за умови довготривалих навантажень. Процеси, що 
приводять до старіння матеріалу [4, 5], утворення мікроскопічних тріщин [6] в 
макроскопічному плані проявляються як зміна жорсткості, зокрема циліндричної жорсткості 
моста.  

При розрахунку будівельних, мостових конструкцій та вантажопідйомних машин застосовують 
як традиційні, так  і метод скінчених елементів [7]. 

В даний час переважають числові методи розрахунку, ефективність яких обґрунтовано в [8]. 
Проте, коли є можливість отримати аналітичний розв‘язок, навіть громіздкий і з застосуванням 
спрощеної математичної моделі, його варто отримати і застосувати для вивчення 
досліджуваного об’єкта. Формула аналітичного розвязку надзвичайно інформаційно містка і 
корисна для усвідомлення  закономірностей поведінки досліджуваного об’єкту. 

Постановка задачі, вихідні дані. Метою даної праці є розгляд одної з моделей, що повязує 
циліндричну жорсткість залізобетонної плити,  конструктивного елемента моста, та величину її 
прогину при навантажені.  

Застосуємо дані статичних випробовувань [9] як вихідні і пов‘яжемо їх через математичну 
модель з механічною характеристикою конструкції, яку назвемо інтегральною циліндричною 
жорсткістю моста. 

Об’єктом дослідження є статично навантажений міст (рис. 1). 

Предмет дослідження – математична модель, що пов’язує результати статичних вимірювань, – 
статичне навантаження та величину прогину середини моста з механічною характеристикою 
конструкції, – інтегральною циліндричною жорсткістю моста. 

Інтегральною циліндричною жорсткістю моста є жорсткість ізотропної залізобетонної плити, 
що має таку саму довжину і ширину як проїздна частина моста і величина прогину якої 
під дією заданого навантаження збігається з прогином моста. 
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Рис. 1.  Міст через р. Стара ріка 

 
Виклад основного матеріалу. 

Представимо статично навантажений міст як ізотропну залізобетонну плиту ефективною 
товщиною h , що описується диференціальним рівнянням: 
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де  D  – циліндрична жорсткість плити, ( )yxq ,  – питоме навантаження. 

Розв‘язок має вигляд: 
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Відповідно 
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де  a - довжина плити,  b - ширина плити. 

У нових  змінних ( )ξη, , –  

a
x
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b
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=ξ . (9)

що дозволяють компактно представити результати, 

диференціальне рівняння деформації плити: 
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Розв‘язок представимо у вигляді: 
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Розв‘язок системи рівнянь (10) буде: 
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Використовуючи співвідношення (19), запишемо формулу для визначення жорсткості плити, 
що пов’язана з експериментально визначеною деформацією плити, наприклад  в центрі:  

 

( )5,0;5,0
2 4

3 w
qaD ⋅=

π
ν . (20)

 
Нижче розглянемо силові фактори, що діють в проїзній частині моста через Стару ріку (рис. 1). 
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На рис. 2а зображено поверхню, що описується формулою (29) і представляє деформацію  
проїздної частини залізобетонного моста, розташованого на автомобільній дорозі Мукачево-
Рогатин, під дією статичних випробувань. Міст навантажувався завантаженим баластом 
автомобілем КрАЗ вагою 22 т та стріловим колісним краном КС вагою 24 т, максимальна 
загальна вага становила 46 т. Довжина моста в просвіт a = 16,10 м, ширина моста b = 11,6 м. 
Максимальний прогин моста становив 0,48 мм = 4,8·10-4 м. 
Інтегральна циліндрична жорсткість проїздної частини моста за формулою (20)  D = 4,807· 109 Н·м. 
На рис. 2b зображено питомий згинальний момент в площині const=η , значення моменту 
в центрі M1(0,5;0,5) = –7,83·104 Н. 

 

a

w,м 

ξ
η 

 b

η

M1,Н

ξ 

 
 

Рис. 2. Представлено поверхню, що описує деформацію проїзної частини 
залізобетонного моста під дією статичних випробувань (а) та питомий згинальний 

момент (b) в площині const=η  
 

На рис. 3a зображено питомий  згинальний момент в площині const=ξ , значення моменту 
в центрі  M2(0,5;0,5) = –1,608·104 Н. 

На рис. 3b зображено питомий  крутний момент, значення моменту в центрі  H (0,5;0,5) = 0 Н   
та  H (1;0) = H (0;1) = 1,81·104  Н,  H (1;1) = H (0;0) = –1,81·104  Н відповідно.    

На рис. 4а показано питому поперечну силу в площині const=η , значення на краях  
Q1(0;0,5) = –1,639·104 Н/м, Q1(1;0,5) = 1,639·104 Н/м відповідно, а на рис.4b також питому 
поперечну силу в площині const=ξ , значення на краях якої дорівнює:                    
Q2(0,5;0) = –3,004·103 Н/м, Q2(0,5;1) = 3,004·103 Н/м відповідно. 
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Рис. 3. Питомий згинальний (a) момент та крутний (b)  

моменти в площині const=ξ  
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 Q1, Н/м 

η ξ 

  
Рис. 4. Питома поперечна сила: a – в площині const=η ;  

b – в площині const=ξ  
 
Отже, за результатом дослідження математичної моделі мостової залізобетонної плити та 
використання результатів статичних випробовувань отримано: 

- значення механічної характеристики моста – інтегральну циліндричну жорсткість. Величина 
цього показника однозначно пов‘язує зовнішнє статичне навантаження та силові фактори, 
що в результаті виникають.  

- поверхневі графіки розподілу силових факторів. 

Інтегральна циліндрична жорсткість та її відносна зміна у часі, яку можна виявити при 
повторному статичному випробовуванні, є корисною інформацєю про залишковий ресурс 
експлуатації моста. Зростання інтегральної циліндричної жорсткості з часом вказуватиме на 
зростання силових факторів, що діють в середині конструкції. Спадання інтегральної 
циліндричної жорсткосі з часом вказуватиме появу тріщин. 
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UDK 624.2 
 

MAINTENANCE PROBLEMS IN THE CASE OF HISTORICAL BRIDGES  
IN BIALSKI POVIAT IN EASTERN POLAND 

 
KARAŚ Sławomir 
KOWIESKA Katarzyna 
Lublin University of Technology, Poland 
 
1. Introduction 

Historical heritage provides the basis for future. We can draw on the wisdom, technology and earlier 
concepts which support our contemporary efforts and challenges. All this concerns old bridges, even if 
their structure condition is not sufficiently adequate to current needs. Additionally, it happens that 
these old bridges seem be nicely looking comparing to contemporary architecture. Sometimes is 
possible to arrange a park museum, where old bridges create the nostalgic mood, remembering the 
past glory. As an example we can recall the Ironbridge Gorge as a World Heritage Site which has the 
status of UNESCO; [1]. 

 

   
Fig. 1-2. Iron Bridge at Coalbrookdale, England (by the courtesy of Ironbridge Gorge 

Museum Trust) 
 
The strengthened and renewed structures are monuments of the Industrial Revolution which had place 
here in XVIII centaury.  

As a second example, the Thullie’s foot bridge in Lvov can be recalled. The small plate-arc, erected in 
the earl period of reinforced concrete age, is now renewed and decorates the park area surrounding 
Lvov Polytechnic Main Building. This bridge has a deep meaning, being a common engineering 
monument. It is a hinge which connects Polish and Ukrainians bridge constructors.  
 

   
Fig. 3-4. The Thullie’s foot bridge in Lvov, Ukraine 
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These positive examples cannot bring the full satisfaction. Many historically worth bridges are still 
waiting for renovation. Probably a whole class of wooden bridges sunk completely from our 
contemporary landscapes and only old photos remind us about them. 

     
Fig. 5-7. One of the lasts wooden bridges, Werbkowice, Poland 

 
In the case of old bridges all the time we have to answer the questions: whether they are important 
enough to preserve them and as pay extra for their maintenance, whether are they enough serviceable. 
And the most important question is about the social and historical price of disappearing them. Mostly 
the answer is obvious; due to this, the concrete and steel materials replaced the wood in bridge 
structures. But when the discussion starts the answers are not clear anymore. Such a case has taken 
place in Leśna Podlaska, where in a fact small culvert is located on a secondary local road.  
 
2. Historical bridges in Bialski Poviat 

In the Fig. 8., the map shows localization of historical bridges or culverts in the Bialski Poviat 
(County) laying in eastern part of Poland. Let us now survey those historical bridges. 
 

 
Fig. 8. The localization of historical bridges in Bialski Poviat region 

 
The first in the survey is the arc stone bridge in Konstantynów. The massive structure emphasizes its 
role in the village landscape and supports the feeling of its safety construction. Indeed the technical 
condition of this object is almost excellent.  
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Fig. 9-11. XIX’s c. stone pony type bridge over Czyżówka River in Konstantynów village 

 
The used glacial stone material bounded by cement mortar guaranties the bridge serviceability till today and 
even the pavement has not been changed, Fig. 9-11. The line of arc is underlined by added red brick elevation. 
Different epoch i.e. the period of industrial revolution gave the steel bridge in Roskosz near Biała 
Podlaska. Previously it was a railway bridge with the span 24 m and breadth 7,5 m for narrow gauge 
railway, erected by Germans in 1916-1917 as a feldbahn and was in use till 1971 [2]. The bridge was 
rebuilt into pedestrian one, but this thoughtless works made that probably nobody could be proud of 
the final effect. The lacks of any conservation and maintenance works are observed in the Fig. 12-14. 

 

     
Fig. 12-14. The previously railway bridge truss girders, now used for pedestrian bridge in Roskosz 

 

     
Fig. 15-17. Steel railway bridge in Biała Podlaska over the Krzna River 

 
The steel bridge which has been lying on the same railway tract is in Biała Podlaska. The solid 
structure and good standard of constructional works made that the bridge, after some conservational 
works, would be ready to carry the next train.  

In the village Werchliś on the 698 Road Siedlce – Terespol there are two bridges made of reinforced 
concrete. They were erected before the Second World War. In 2003 the road was rebuilt and as a result 
of this the bridges are now excluded from traffic use. In those cases we can also observe the changes 
in the water system. The previous rivers water volume has been considerably reduced due to numerous 
meliorations in recent 30 years, Fig. 18-20.  



 
 
100

     
Fig. 18-20. The 70 years old reinforced concrete bridges in Werchliś 

 
3. The arc stone culvert in Leśna Podlaska 

In the flatten landscape, in Leśna Podlaska we meet the Pauline’s Closter surrounded by parkas trees 
and old defence walls equipped with moat along them. The church building is stated in the main place. 
The old XIX c. postcard shows the church and additionally the objective small bridge.  

 

    
Fig. 21-22. The postcard with Pauline’s Closter and the bridge in the left part of the photo 

 
The road runs close to monastery 
and is crossing several rivulets. 
During the time of monastery 
prosperity all roads led to the 
church hill, crossing water springs 
by stone bridges. Most of them are 
now renovated and nowadays play 
the same role for the faithful as it 
was in the past. 

From time to time the ponds occur 
near the road, which together with 
rivulets form retention water 
system.  

One of the small bridges located 
there is the aim of the 
consideration. The object lies in the 
road marked with the number 1081 
from Leśna Podlaska to Ludwinów.  

  
 

  
Fig. 23-26. The church and the bridges in its neighbourhood 
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The date of foundation was approximately 1780, but no one knows for sure when it really happened. 
The road 6.5 m in breadth needs to be modernized and some concepts of planed rebuilding are being 
analyzed. Among them the one, herein has been presented to the local government. The basic 
assumption is to remain the existing culvert unchanged and additionally to expose this historical 
structure to tourists and inhabitants. Moreover, it is important to strengthen the structure in an 
appropriate way to contemporary transport loads. All this is possible, if we adopt modern concepts and 
technology. 

 
The plan is as follows: 

 
(i). to use a corrugated steel culvert over the existing arc as a strengthening element, and 

(ii). to fork the road traffic into two isolated paths, where each of the paths will carry the separated 
traffic in the opposite directions. 

 
Let us start the analysis with the strengthening of the structure. 

 

3.1. The Ultimate and Serviceability Limit States  

The current view of the culvert and the longitudinal cross-section of designing variant are shown in the 
Fig. 27-29. We assume the culvert parameters according to typical element known as 
ViaCon A17, [3]. 
 

     
Fig. 27-29. The historical culvert in Leśna Podlaska  

 
 

 
Fig. 30. The strengthening steel culvert element 
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mm  
Fig. 31. Geometry of corrugating  

 
 
The 2D FE model is used for estimating the deformation and stresses of designed structure. The two 
analyzed states of loads, i.e. symmetrical and non-symmetrical ones, are shown in Fig. 32.  

The value of the loads concerns the case of class B, which means that the total caterpillar characteristic 
weight is 60 T. The class B allowed carrying the traffic with the maximum van weight of 40 T.  

The ULS’s partial safety multiplayer value is 5,1f =γ  and the dynamical coefficient is neglected i.e. 
1=ϕ ; this is because of existing absorptive sand layer with height of 1 m. The sand parameters are: 

3
p m/kN18=γ , MPa90Ep =  and Poisson’s ratio 22,0p =ν . Respectively, for the asphalt pavement 

layers we have: 3
n m/kN23=γ , MPa300En =  and 2,0n =ν . Steel parameters are generally known.   

Under the pavement layers and over the culvert the so called ‘umbrella’ is additionally placed, whose 
role is to carry the tension and to moderate occurring load concentration effects. As usual it is a high 
strength polymer or steel net with the closed loop of diameter ca 2 cm. 
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Fig. 32. FE model of analyzed culvert 
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a) b) c)  

Fig 33. The displacement caused by: 
a) own weight, b) symmetrical traffic load position, c) non-symmetrical one. 

 
The cross-section of ground is modelled by shell elements, while the umbrella and culvert by ordinary 
one dimensional bar elements. The assumed breadth of both sorts of elements is 99 cm. The external 
traffic loads are transformed to this breadth too. 

As it turned out [4], the corrugated steel shell was stiff enough as well as proposed sand and road 
pavement constructions. Analyzing the summarised displacements in the culvert neighbourhood, in 
both positions of caterpillar weight action, we obtain as a maximum displacements of the value: in 
vertical direction ~2,5 mm and in horizontal one 0,3 mm, as shown in Fig. 33. 

On this basis, we assume that the free space, which is present between old arc structure and steel 
corrugated shell, could be filled with foam concrete or other foam on basis of polymers for example.  

The extreme normal stresses are of secondary importance for this problem. The normal  

forces are compressive all the time. For the steel culvert shell the stresses achieve the extreme values 
for the symmetrical load variant; as follows:  
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in crown, while the internal forces are showed in Fig. 26-27. 

 

a)  b)  

Fig. 34. Ground own weight: a) normal force [kN]: Nmax=173,55, Nmin=96,09; 
b) bending moment [kNm]: Mmax=-9.28, Mmin=0.97 
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a)  b)  

Fig. 35. Symmetrical load variant : a) normal force [kN]: Nmax=252.49, Nmin=114.92; 
b) bending moment [kNm]: Mmax=-9.21, Mmin=0.98 

 
 
3.2. The proposal of traffic calming 

‘The speed is a killer’ or ‘50 km/h = be alive’ 
– these are the catchwords used in many 
assurance programs. This slogans touch upon 
the aspects road users’ safety and this is 
parallel goal to the trial of current 
maintenance. Due to this the traffic 
engineering methods are taken into our 
consideration. Traffic calming refers to a 
variety of physical measures intended to 
reduce the effect of motorized vehicle traffic 
in urban and village areas. Poland has not a 
long history of traffic calming efforts, but this 
sort of thinking, step by step, comes 
privileging. In the analyzed problem the 
proposal is to divide the traffic into two one 
way roads with roadway breadths of 4 m and 
the velocity up to 50 km/h. To realize the 
concept the calming device showed 

in Fig. 36. should be used. Certainly, the speed bumpers at the beginning and in the end of the culming 
device should be assembled. 
 
4. Conclusions 

Applying the proposed solution we can achieve the effect of good exposition of the historical culvert 
and, which is the subject of these considerations, to maintain them for future. Additionally, we reach 
the traffic state safer than the existing one. 

Usually the corrugated culverts are used in rather different 
manner, see Fig. 37. The pipe or shell is slid into the 
existing bridge or culvert opening. Comparing this 
technology to herein discussed one, it is easier and cheaper, 
but in this case could not be effective.    

The estimate cost price is about 140 thousands euros. The 
price is not low but on the other hand we can keep a piece 
of our past safe, which is indisputably priceless. The 
bridges showed in Fig. 1-4. are of greater importance for 
human heritage in general, but in this part of Poland the 

 
Fig. 36. Calming device proposal 

 
Fig. 37 
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remained bridge structures have a certain worth as well. Nowadays it is difficult to estimate this worth, 
however, the loss these technical structures would be disgrace. 
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ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ 
 
Кваша В.Г. 
Салійчук Л.В. 
Національний університет "Львівська політехніка" 
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Івано-Франківський облавтодор 
 
 
1. Вступ 

Виконані в ГНДЛ-88 Національного університету «Львівська політехніка» науково-технічні 
розробки переконливо стверджують, що одним з найбільш ефективних способів розширення 
існуючих залізобетонних прольотних будов є застосування різних типів збірної, збірно-
монолітної і монолітної залізобетонної накладної плити з консолями без розширення опор при 
забезпеченні габаритів Г-10+2×1…1,5 м і Г-11,5+2×1…1,5 м  та вантажопідйомності на 
нормовані тимчасові навантаження за вимогами чинних норм проектування нових 
мостів [1…6]. При застосуванні монолітної або збірно-монолітної накладної плити відносно 
нескладно змінити статичну схему з розрізної системи прольотної будови в нерозрізну, і таким 
чином розвантажити (підсилити) існуючі балки в прольоті, а також уникнути влаштування, як 
правило, дефектних і недовговічних деформаційних швів [1, 5, 6]. 

Нижче описаний один з прикладів експериментальної реконструкції моста з розширенням 
прольотних будов монолітною залізобетонною накладною плитою і зміною їх статичної схеми 
з розрізної на нерозрізну без влаштування деформаційних швів. Проект реконструкції 
розроблено в ГНДЛ-88 НУ «Львівська політехніка». 

 

2. Існуючий міст та його експлуатаційний стан  

Міст через р. Прут в с. Заріччя Івано-Франківської обл. на місцевій автодорозі Яблунів-
Делятин – залізобетонний балковий розрізний за конструктивною схемою 6×22,2 м, загальною 
довжиною 134,0 м і габаритом Г-6+2×0,85 м (рис. 1,а,б), побудований в 1969 р. під нормовані 
тимчасові навантаження Н-18 і НК-80. Прольотні будови – перехресно-ребристі, виконані 
в монолітному залізобетоні, але зі збереженням конструктивної схеми, геометричних розмірів і 
армування за збірним варіантом типового проекту вип. 56 (рис. 1,б). Таврові балки об’єднано 
між собою в просторову систему прольотної будови монолітними поперечними діафрагмами 
з кроком 2,7 м вздовж прольоту. 

Берегові опори – масивні стояни з  кам’яної кладки з бетонними оголовками, шафовими 
стінками та скісними відкрилками. Проміжні опори – масивні кам’яні з бутобетонними 
оголовками. Балки всіх прольотів обпираються на підферменники опор через рухомі 
залізобетонні валкові і металеві тангенціальні нерухомі опорні частини, конструкція яких 
відповідає ТП вип. 56. 
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а –  фасад і поздовжній переріз;  
б,в – поперечний переріз існуючої і розширеної прольотної будови;  
г – деталь влаштування нерозрізності над проміжними опорами;  
д – анкери для об’єднання накладної плити в з існуючими балками. 

Рис. 1. Конструктивне рішення існуючого і реконструйованого моста 

 
Стан мостового полотна незадовільний: асфальтобетонне покриття товщиною 130-150 мм має 
численні напливи, нерівності і вибоїни; деформаційні шви закритого типу зруйновані; 
кріплення тротуарних блоків до балок ненадійне, а тротуарні плити мають проломи. Ширина 
їздового полотна 6,0 м без смуг безпеки не відповідає експлуатаційним вимогам для дороги 
IV-ї технічної категорії за пропускною здатністю, безпекою і комфортністю руху. Тротуари 
шириною 0,85 м також не відповідають умовам безпеки руху пішоходів в населеному пункті. 
Водовідвідні труби забиті брудом. 

Балки прольотних будов мають місцеві відколи бетону захисного шару з оголеною арматурою, 
в ребрах балок зафіксовані нормальні і похилі тріщини з розкриттям 0,2-0,4 мм. Бетон 
зовнішньої консолі полиць крайніх балок від періодичного замокання інтенсивно кородує і 
руйнується, що загрожує їх зламом і падінням тротуарних блоків.  

Через розгерметизовані деформаційні шви вода потрапляє на поверхні торців балок і оголовки 
опор, наслідком чого є відколи бетону з оголенням і корозією арматури. В тілі опор внаслідок 
намокання має місце поверхневе вивітрювання цементного розчину зі швів кам’яної кладки. 
На поверхнях оголовків всіх опор в зоні розташування опорних частин утворились наноси 
ґрунту, каміння, сміття, росте трава. Метал опорних частин кородує.  

Вцілому попри загальному, не дивлячись на наявність місцевих дефектів стан балок 
прольотних будов, визнаний задовільним, і після виконання ремонтних робіт вони придатні для 
подальшої експлуатації, а також можуть бути використані при реконструкції.  
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3. Конструктивні рішення розширення і підсилення прольотних будов  

Розширення прольотної будови (рис. 1,в) виконане монолітною накладною плитою 2 
з виступними консолями, влаштованою зверху існуючої прольотної будови (рис. 1,в,г). Її 
консолі довжиною 330 см забезпечують габарит розширеної прольотної будови Г-8+2×1,5 м, 
що відповідає нормативам дороги IV технічної категорії і розташуванню моста в населеному 
пункті. Для створення поперечного ухилу в межах ширини існуючої прольотної будови 
товщина накладної плити змінюється від 14 см по осі крайньої балки до 20 см – по осі 
прольотної будови. Накладну плиту об’єднують для спільної роботи з ребрами існуючих балок 
за допомогою гнучких петльових анкерів за рис. 1,д, розташованих з кроком 135 см вздовж 
прольоту і приварених до оголеної верхньої поздовжньої арматури 2Ø32 [6]. Консолі мають 
змінну товщину від 14 см на кінці до 27 см біля примикання до крайньої балки з видаленою 
зовнішньою консоллю полиці. 

При розрахунку розширеної прольотної будови за розрізною статичною схемою на нормовані 
тимчасові навантаження А15 і НК-100 крайні балки виявились перевантаженими до 20…25%. 
Тому виникла необхідність розвантаження (підсилення) цих балок шляхом зміни статичної 
схеми розрізних прольотних будов в нерозрізну, що зменшить прольотні згинальні моменти за 
рахунок виникнення опорних. Нерозрізність над проміжними опорами створювали 
бетонуванням в проміжках між опорними діафрагмами існуючих балок армованих опорних 
ребер 3, об’єднаних над опорами з накладною плитою, яку в цих ділянках для сприйняття 
опорного згинального моменту додатково армували сітками. Крім того, включали в роботу 
верхні арматурні стержні 2Ø32, об’єднуючи їх коротунами в надопорному перерізі балок 
суміжних прольотів. 

Стиснуту зону приопорних ділянок крайньої і суміжної з нею другої балок підсилювали 
нижньою плитою стиску 4 (рис. 1,г), яку об’єднували з ребрами цих балок випусками арматури, 
привареними до оголеної нижньої поздовжньої арматури.  

Крім підсилення балок суттєвою перевагою створеної нерозрізної системи є ліквідація 
деформаційних швів над проміжними опорами, а забетоноване опорне ребро ліквідує дефекти 
торців балок. Відсутні деформаційні шви і над береговими опорами. Для перекриття зазору між 
торцями балок і внутрішньою поверхнею шафової стінки накладна плита виведена на 1,5 м за 
зовнішні грані берегових опор і об’єднана з ребрами додатково влаштованих відкрилків, а її 
кінці обрамлені вертикальними ребрами з опорними площадками для обпирання перехідних 
плит. Таким чином зазор деформаційного шва над береговою опорою надійно перекритий 
накладною плитою, накритою гідроізоляцією, що надійно захищає його від протікання. 

Конструкція мостового полотна відповідає сучасним вимогам. Оклеєчну гідроізоляцію 
товщиною 5 мм з рулонного матеріалу Testudo влаштовано по вирівняній поверхні накладної 
плити. По гідроізоляції вкладено двошарове асфальтобетонне покриття загальною 
товщиною 10 см. 

Після влаштування накладної плити виконано ремонтні роботи з ліквідації дефектів 
прольотних будов і опор та їх захисту від агресивного впливу зовнішнього середовища під час 
майбутньої експлуатації. Для цього використовували ремонтні і захисні системи відомих фірм 
Sika і Gemite. Загальний вигляд моста після влаштування накладної плити показано на рис. 2.  
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Рис. 2. Загальний вигляд моста після влаштування накладної плити 

 
4. Випробування прольотної будови до та після реконструкції 

Статичні випробування прольотної будови крайнього прольоту проведено з метою 
встановлення дійсного розподілу зусиль від тимчасових навантажень між балками, ефекту 
включення в спільну роботу з ними накладної плити і перетворення прольотної будови 
в нерозрізну, а також перевірки несної здатності нормальних перерізів крайньої балки до та 
після розширення прольотної будови. Випробувальним навантаженням слугували автомобілі 
КАМАЗ (тиск на передню вісь 4,47 тс на задню вісь візка 7,35 тс), які для створення 
максимальної навантаженості прольотної будови вздовж прольоту розташовували над  

максимальними ординатами лінії впливу за схемами рис. 3 а,б. Поперек прольоту автомобілі 
розташовували в одну або дві колони з максимальним наближенням почергово до осі лівої і 
правої крайніх балок в існуючій прольотній будові і до лівого і правого бар’єрів безпеки після 
розширення (рис. 3, в, г). 

Вертикальні переміщення (прогини) балок в середині прольоту і на краю консолей накладної 
плити вимірювали прогиномірами 6ПАО. Кінцеві їх значення приймали як середні від 
ідентичних лівої і правої схем розташування випробувального навантаження. 

Епюри прогинів балок при всіх схемах навантаження до (рис. 3,д) і після (рис. 3,е) розширення 
мають лінійний характер, що свідчить про достатньо значну поперечну жорсткість прольотної 
будови як до, так і після її розширення. Це зумовлено об’єднанням балок поперек прольоту 
в існуючій прольотній будові монолітними поперечними діафрагмами і монолітною плитою 
проїзної частини, а в розширеній – ще і включенням в спільну роботу з існуючими балками 
накладної плити і приопорної плити стиску. Таким чином, дійсна просторова робота на 
досягнутому рівні навантаженості, який в реальних умовах близький до експлуатаційного, 
відповідає лінійному характеру розподілу між балками зусиль від тимчасових навантажень, 
тобто передумовам методу позацентрового стиску. 

При навантаженні існуючої прольотної будови за схемою 1 максимальний прогин крайньої 
балки становив 16,44 мм, а після включення в роботу накладної плити при тій же схемі 
навантаження, але зі зміщенням його впритул до бар’єру безпеки (схема 3) він зменшився до 
10,58 мм, тобто в 1,55 рази. При навантаженні існуючої і розширеної прольотної будови двома 
колонами автомобілів за схемою 2 максимальний прогин крайньої балки становив до 
розширення 15,74 мм, і зменшився до 6,31 мм після, тобто в 2,49 рази. Наведене порівняння 
максимальних прогинів крайньої балки до та після розширення прольотної будови при 
однакових схемах навантаження та ступінь їх зменшення свідчить про значний вплив накладної 
плити і нерозрізності на вертикальну жорсткість балок прольотної будови та характер 
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розподілу навантажень між ними. Випробування також підтвердили, що реконструйована 
прольотна будова має достатню вантажопідйомність для сприйняття нормованих тимчасових 
навантажень А15 і НК-100, що і передбачалось проектом реконструкції. 
 

 
Рис. 3. Схеми розташування випробувальних навантажень вздовж (а,б) та  
поперек (в,г) прольоту при випробуваннях існуючої (а,в) і розширеної (б,г)  

прольотної будови та епюри прогинів балок  
до (д) та після (е) її розширення 1…4 схеми навантаження 

 
 

Висновки 

1. Виконана реконструкція моста з розширенням прольотних будов монолітною 
залізобетонною накладною плитою та зміною їх статичної схеми з розрізної в нерозрізну 
підтвердили ефективність, технологічність і надійність прийнятих конструктивних рішень. 

2. Статичні випробування найбільше навантаженої прольотної будови крайнього прольоту 
показали, що реконструйована прольотна будова відповідає експлуатаційним вимогам 
чинних норм проектування нових мостів за несною здатністю, тріщиностійкістю та 
деформативністю і придатна для експлуатації на нормовані тимчасові навантаження А15 і 
НК-100. Проведена експериментальна реконструкція доводить можливість подальшого 
використання прольотних будов за ТП.вип..56 і продовження терміну їх експлуатації, 
співставною з новозбудованими мостами. 
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УДК 624.21 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНОСТІ МЕТАЛЕВИХ 
БАЛОК ПІСЛЯ ТРИВАЛОГО ЗБЕРІГАННЯ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА 

АВТОДОРОЖНЬОГО МОСТА 
 
Коваль П.М.  
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
Балабух Я.А. 
ЛРНТЦ ДерждорНДІ  
 
Наведено результати дослідження та випробування дослідної одноконсольної конструкції 
головних балок і стиків натурних розмірів та оцінювання експлуатаційних якостей металевих 
балок після тривалого зберігання (15 років) для будівництва автодорожнього моста 

В практиці мостобудування виникає необхідність використання при будівництві автодорожніх 
мостів на місцевих дорогах металевих балок або ферм, які тривалий час зберігалися або 
використовувалися для конструкцій тимчасових прогонів мостів. Важливо при використанні 
таких конструкцій визначити їх надійність для тривалої експлуатації під нормовані 
навантаження. 

Оцінювання надійності збережуваних конструкцій мостів теоретичним методом представлено у 
роботі [1]. Нижче приведено приклад експериментального оцінювання експлуатаційних 
якостей металевих балок після тривалого зберігання (15 років) для будівництва автодорожнього 
моста. Випробування фрагменту прогонової будови, змонтованої з використанням балок 
мобрезерву БРП виконане у 2002 році при відновленні мостового переходу через р.Шопурка 
Закарпатської області, зруйнованого повінню. 

Випробування фрагменту прогонової будови моста з використанням металевих балок 
мобрезерву БРП мостового переходу через р.Шопуркf виконане з ЗАТ „Трансмост”, 
працівниками науково-виробничого підприємства „Тріада” у серпні 2002 р. за участю авторів. 

Прогонова будова довжиною 24,0 м утворена у поперечному перерізі з чотирьох двотаврових 
балок на відстані 3,0 м, з’єднаних швелерними в’язями (рис. 1.).  
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Рис. 1. Поперечний переріз сталезалізобетонного моста  

з 4 головними балками 
 



 
 

113

Монтажні стики передбачені у кожній чверті прольоту. Об’єднання монолітної плити з балками 
виконано замонолічуванням жорстких упорів, приварених до верхніх поясів. Висота складених 
балок становить 1040 мм. Накладки, які перекривають стик, мають площу перерізу не меншу за 
основний переріз балки. 

За мету випробування ставили дослідження напружено-деформованого стану металевих балок і 
зварних монтажних стиків. 

У процесі випробувань досліджували: 

- фактичну несну здатність, стійкість та жорсткість головних балок і напружено-
деформований стан стиків; 

- відповідність розрахункових величин отриманим експериментальним результатам; 

- можливість використання запропонованих стиків для пропускання рухомих навантажень; 

- процес мікро – і макротріщиноутворення в елементах стиків методом акустичної емісії. 

Статичні випробування фрагменту прогонової будови виконували шляхом навантаження 
залізобетонними конструкціями. 

Для експериментальних досліджень роботи елементів головних балок і стиків виготовлено 
конструкцію з двох металевих балок прогонових будов загальною довжиною 24,0 м. 

Балки складені за схемою 6,0+12,3+5,7 м з двома монтажними стиками: існуючим на заклепках 
та монтажним [1]. 

Випробування дослідної конструкції проводили на тимчасовому стенді, розташованому біля 
місця будівництва моста (рис.2).  

Складання конструкції головної балки проводили встановленням окремих балок на дві 
тимчасові залізобетонні опори. Опорні частини виконано з поліуретану. Довжина основного 
прогону становила 18,23 м, консолі – 5,27 м. Права опорна частина розміщувалась над опорним 
стиком. 

 
Рис. 2. Випробування дослідної конструкції, змонтованої з металевих балок 

тривалого зберігання 
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Як випробувальне навантаження використовували металеві та залізобетонні конструкції. Перед 
початком навантаження для встановлення фактичної ваги конструкції вантажів зважували. 

У процесі випробувань виконували такі вимірювання (рис.3): 

- загальні переміщення і деформації елементів конструкцій; 

- відносні деформації поперечних перерізів; 

- місцеві деформації (зміщення у з’єднаннях). 

 
а 

 
б 

а – індикатори для заміру деформацій; б – перетворювачі акустичної емісії. 
Рис. 3. Розміщення приладів під час випробування балок 

 
 
При проведенні випробувань навантаження проводили у такому порядку (рис. 4): 

- навантажували фрагмент над лівою опорою металевими і залізобетонними конструкціями 
загальною вагою 13,6 т для при вантаження; 

- на консоль прикладали навантаження зі збірних залізобетонних конструкцій до отримання 
максимального моменту за несною здатністю нормальних перерізів у зоні зварного стика;  

- на кожному ступені конструкцію витримували під навантаженням по 15 хвилин для 
знімання відліків на приладах. 
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Рис. 4. Схема випробовування балок і зварних стиків 
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Для вимірювання прогинів балок у прольоті та на консолі були встановлені прогиноміри 
ПАО-6. Осідання опор також вимірювали прогиномірами. До балок прогонових будов 
прогиноміри закріплювали струбцинами. Для вимірювання деформацій у балках прогонових 
будов були використані індикатори з ціною поділки 0,001 мм на базі 200 мм. 

Для виявлення дефектів досліджуваних балок при усіх схемах статичних навантажень 
фіксували акустичну емісію несних конструкцій моста. Сигнали акустичної емісії, що виникали 
у перерізах конструкції, реєстрували та аналізували за допомогою програмно-технічного 
комплексу „АКЕМ”. Цей програмно-технічний комплекс побудований на базі персонального 
комп’ютера з використанням технології „РCLabCard”. Технологія впровадження і використання 
методу акустичної емісії при дослідженнях мостів досить повно відображена у науково-
технічній літературі [2, 3, 4, 5, 6, 7 та ін.]. 

Для визначення величини випробувального навантаження та оцінювання несної здатності балок 
прогонової будови та стиків виконано перевірні розрахунки з використанням фактичних 
розмірів і фізико-механічних властивостей матеріалів. 

В процесі випробувань отримано згинальні моменти в перерізах балок прогонової будови при 
таких навантаженнях: 

- внаслідок привантаження лівої опори; 

- при навантаженні ступенями (6 ступенів) консолі (рис. 5); 

- максимальне значення при навантаженні консолі. 
 

18230

М6=172,1тм

М2=68,8 тм

5280

М5=148,4тм

М1=34,4тм

М4=125,6 тм

М3=91,2тм

 
Рис. 5. Епюри згинальних моментів в балках 

 
 
За результатами випробувань та розрахунків визначено несну здатність прогонової будови і 
стика. 

Після аналізу результатів експериментально-теоретичних досліджень [8, 9] зроблено висновки 
відносно експлуатаційних якостей металевих головних балок прогонової будови. 

Встановлено достатню міцність конструкції, оскільки згинальний момент величиною 860,3 кНм 
(86,03 тм), отриманий при навантажені консолі, відповідає зусиллю, прийнятому у проекті 
моста ВИП. 
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Максимальний прогин на консолі при нормативному навантаженні становив 86,37. =дослf мм 

(рис. 6) при допустимому за нормами прогину 6024000
400
1

400
1

=== lf  мм. У той же час, 

розрахунки дали дещо занижене значення прогину на першій стадії роботи балки fтеор.= 26 мм. 

 

 
Рис. 6. Епюри прогинів балок 

 
 

Максимальні напруження у поясах головної балки на рівні поясних накладок при найбільшому 
прикладеному зусиллі складає 122,9 МПа у розтягнутому поясі та 110,3 МПа – у стиснутому 
поясі (рис. 7), що менше розрахункового, який для використаної у балках сталі 15ХСНД 
становлять Rу = 285 МПа [72]. 

 

Б-2Б-1

σ2
=8

7,
1М

П
а

σ2
=3

2,
6М

П
а 

(1
8,

9)

σ3
=5

2,
5М

П
а 

(2
6,

2)

σ3
=9

3,
4М

П
а

σ4
=6

4,
1М

П
а 

(3
6,

8)

σ4
=7

2,
4М

П
а

σ5
=6

8,
2М

П
а

σ5
=7

7,
7М

П
а 

(4
4,

1)

σ6
=7

5,
6М

П
а

σ6
=9

1,
4М

П
а 

(5
0,

4)

σ2
=5

3,
6М

П
а 

(2
9,

4)

σ3
=6

9,
3М

П
а 

(3
6,

8)

σ4
=9

3,
5М

П
а 

(5
3,

6)
σ5

=1
02

,9
М
П
а 

(5
8,

8)

σ6
=1

22
,9
М
П
а 

(6
8,

3)

σ2
=7

8,
8М

П
а

σ3
=8

5,
1М

П
а

σ4
=8

7,
1М

П
а

σ5
=9

5,
6М

П
а

σ6
=1

10
,3
М
П
а

 
Рис. 7. Епюри нормальних напружень в стиках балок 
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Дослідження мікро- і макротріщиноутворення методом акустичної емісії на усіх стадіях 
навантаження показали, що в елементах стиків відсутні процеси тріщиноутворення, які можуть 
призвести до руйнування балок при дії встановлених нормами експлуатаційних навантажень. 

Для підтвердження достатніх експлуатаційних якостей проведено дослідження металу швів 
стика. За результатами цих досліджень зроблено висновки про те, що у мікроструктурі сталі 
основного металу зварного з’єднання виявлено рядкове розташування неметалевих включень, 
переважно сульфідів та фосфідів. 

Відмічено, що зварні шви виконані якісними електродними матеріалами (рис. 8). 
Унаплавленому металі відсутні дефекти, які б послаблювали зварне з’єднання. 
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Рис. 8. Залежність нагромадження енергії сигналів АЕ від навантаження  
в циклі при випробуванні металевих балок. Часовий відрізок  

процесу нагромадження: а – 2,7 с; б – 8,1 с; в – 10 с. 
 
 
Таким чином, випробування дослідної одноконсольної конструкції головних балок і стиків 
натурних розмірів свідчать про те, що при зазначеному конструктивному рішенні забезпечено 
необхідну несну здатність і жорсткість як головних балок, так і зварних монтажних стиків, що 
об’єднують балку у єдину систему. 

Це підтверджує достатню надійність головної балки, визначеної імовірнісно-статичними 
методами у роботі [1].  
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Вступ 

Технічна діагностика конструкцій мостів припускає одержання інформації, що спрямована на 
розробку заходів з утримання та можливого відновленню конструкцій [1]. Загальна методологія 
технічної діагностики при цьому базується на проведенні статичних і динамічних 
випробувань [2]. 

При динамічних випробуваннях мостових конструкцій використовують рухомі, ударні та 
нерухомі вібраційні навантаження [2]. У першому випадку застосовують два види дій – 
звичайний експлуатаційний потік транспорту [3, 4], та спеціальні транспортні засоби [2, 5]. 
Навантаження при звичайному експлуатаційному потоку транспорту є неконтрольованими, 
а при використанні спеціальних транспортних засобів (автомобілі завантажені баластом) – 
контрольованими. Ударні навантаження, як правило, створюються ударними молотами 
механічного і гідравлічного типу [6, 7], вантажем, що падає з певної висоти [8], спеціальними 
машинами для збудження ударних коливань [2] та іншими пристроями. Однак 
найпоширенішим видом динамічного навантаження конструкцій мостів при проведенні 
динамічних випробувань є використання спеціальних транспортних засобів, які 
переміщаються з різними швидкостями. Наприклад, в [9] вони змінювалися в межах 5 км/год – 
15 км/год, в  [10] – 8 км/год, 16 км/год й 24 км/год, в [11] – 88 км/год, [12] – 88 км/год, 
96 км/год, 105 км/год.  

Широке застосування такого виду випробувань обумовлено наявністю загальноприйнятих 
показників експлуатаційної надійності, якими є динамічний коефіцієнт (відношення 
динамічного й статичного переміщень) і жорсткість. Слід зазначити, що динамічні зміщення 
визначаються з використанням давачів зміщень і деформацій тензометричного типу, які 
чутливі як до статичних, так і динамічних переміщень. При цьому вірогідність визначення 
динамічного зміщення є низкою, що обумовлено невизначеністю положення піка динамічного 
зміщення, котрий залежить від частоти коливань, що виникають в конструкції. При діагностиці 
мостів застосовуються давачі прискорення і швидкості коливань, обробка вихідних сигналів 
яких використовується в трьох основних напрямках. В першому при заданих умовах 
динамічної дії визначається відхилення в роботі конструкції від норми на основі порівняння 
максимальних амплітуд (прискорення і швидкості) коливань, які виникають, із теоретично 
визначеними значеннями [13, 14]. В другому, для діагностики та запобігання виникнення 
резонансних явищ і погіршення жорсткості конструкції виконується порівняння частот 
коливань та коефіцієнтів загасання з даними теоретичних розрахунків [2, 15, 16, 17]. 
В третьому результати обробки спектрів використовують при діагностиці наявних дефектів 
(включаючи і їх види) [18, 19], що впливають на зміну умов коливань конструкцій. При цьому 
прийнятими критеріальними оцінками нормальної роботи конструкції є, наприклад, відхилення 
основної резонансної частоти не більше ніж на 20 % від розрахункової величини [20], а також 
оцінка кореляційного зв'язку мод коливань, або критерій МАС, значення якого повинно 
наближатись до одиниці [21]. Поруч із цим при обробці сигналів коливань одержують 
обмежений набір параметрів. За вихідними сигналами, як правило, визначають коефіцієнт 



 
 
120

загасання, а за спектрами – частоти виникальних коливань. При цьому практично не 
визначають динамічні зміщення.  

У цій роботі буде розглянуто результати експериментальних досліджень коливань конструкцій 
мостів при їх динамічному навантаженні. При цьому буде показано, що використання 
мобільної системи технічної діагностики забезпечує високу чутливість до видозміни коливань і 
дозволяє добре розрізняти близькі за величиною резонансні частоти. Так само буде показано, 
що обробка сигналів прискорення і швидкості коливань, а також їх спектрів дозволяє визначати 
динамічні зміщення конструкції і, як наслідок, динамічний коефіцієнт. 

Методика досліджень 

Дослідження сигналів коливань здійснювалися при проведенні випробувань моста, що був 
збудований у 1960 р. Загальний вигляд конструкцій споруди показано на рис. 1, а. Міст являє 
собою балково-розрізну конструкцію, що складається з восьми струнобетонних прогонів в 
поймовій частині та з металевої ферми в русловому прогоні. Загальна довжина моста 171,64 м, 
ширина проїзної частини 7,0 м. Поймові прогони виконано із двотаврових збірних 
струнобетонних балок (рис. 1, б). Довжина залізобетонних поймових прогонів становить 
118,14 м (кожний з них довжиною16,76 м). Розрахункове навантаження – Н-30, НК – 80. 
Русловий прогін складається з низової та верхової металевої ферми із їздою понизу (рис. 1, в), 
балкової клітки (рис. 1, г) і монолітної залізобетонної плити проїзної частини, металевих в'язей 
та збірних тротуарів. Довжина руслового прогону становить 53,5 м, а його розрахункові 
навантаження – Н-13, НГ-60. Габарити руслової частини моста по ширині – 7,0+2х0,8 м, 
габарит по висоті – 5,7 м.  

Для збудження коливань мостової конструкції використовували рухоме динамічне 
навантаження. Для  цього застосовували автомобіль КрАЗ вагою 24 т, що здійснював проїзд по 
середині проїзної частини моста з різними швидкостями. При навантаженні руслової частини 
моста використалися наступні швидкості руху автомобіля: 20 км/год, 40 км/год, 50 км/год, 
60 км/год. При навантаженні поймової частини моста використалися наступні швидкості руху 
автомобіля: 20 км/год, 40 км/год, 45 км/год.  

Реєстрація, обробка і аналіз параметрів виникальних коливань мостової конструкції 
здійснювали з використанням діагностичного комплексу на базі мобільного комп'ютера. 
Діагностичний комплекс здійснював перетворення електричних сигналів з виходів первинних 
перетворювачів у цифрові коди на заданому часовому інтервалі вибірки, їх запам'ятовування 
в пам’яті мобільного комп'ютера та наступну їх вторинну обробку. 

 

      
а)                                                                          б) 
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в)                                                                       г) 

          
д)                                                                               е) 

а – загальний вид моста; б – вигляд знизу на поймові прогони; в –  загальний вид на металеву 
ферму руслового прогону; г – загальний вид балкової клітки; д – динамічне навантаження 

моста; е – розташування давачів коливань на тротуарній плиті 
Рис. 1. Фрагменти випробування моста  

 
Програмне математичне забезпечення надає можливість обробки параметрів сигналів 
прискорення, швидкості і зміщень виникальних коливань, а також параметрів їх спектрів. 
Первинними перетворювачами механічних коливань були стандартні давачі прискорення і 
швидкості коливань пєзокерамічного типу А1612 та індукційного типу СВ-10Ц. 
При проведенні динамічних випробувань руслового прогону давачі встановлювалися 
в середній частині прогону і закріплювалися на консолі тротуарної плити. При динамічних 
випробуваннях поймового прогону давачі встановлювалися в середній частині прогону на 
нижній поличці крайньої балки. 

Експериментальні результати 

Результати випробувань поймового прогону показали, що сигнали прискорення і швидкості 
реєстрованих коливань мають складний характер. При цьому зі збільшенням швидкості руху 
автомобіля спочатку спостерігається збільшення амплітуди коливань, а потім її падіння 
(рис. 2). Спектри реєстрованих сигналів коливань так само мають складний характер. 
При швидкості руху автомобіля 20 км/год (рис. 3, а) спектр сигналу прискорення коливань 
„порізаний”. Основний резонанс коливань відповідає частоті fp-20 = 4,12 Гц (період коливань 
Тс = 0,243 с). В області резонансу спостерігається близько розташований пік із частотою 
f2-20 = 3,81 Гц. Однак його амплітуда в 2,2 рази менше амплітуди резонансного піка. На низьких 
частотах спостерігається другий по величині амплітуди резонансний пік (його амплітуда 
в 1,7 рази менше амплітуди на резонансі), що відповідає частоті f1-20 = 1,78 Гц. В області частот 
за резонансом спостерігається близько розташований пік на частоті f3-20 = 4,92 Гц із амплітудою 
в 2,5 рази менше амплітуди резонансу. Надалі спектр реєстрованого сигналу є „порізаним” 
зі значно меншими амплітудами.  
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Із збільшенням швидкості руху автомобіля до 40 км/год спостерігається трансформація форми 
сигналу коливань та його спектра. Реєстрований сигнал набуває типової форми згасального 
сигналу (рис. 2, б), а його спектр стає гладким (рис. 3, б). При цьому спостерігається зростання 
амплітуди резонансного піка і деякий його зсув в область низьких частот (fp-40 = 3,98 Гц, період 
коливань Тс = 0,251 с). В області резонансу ліворуч від основного піка фіксується пік на частоті 
f1-40 = 3,25 Гц, однак його амплітуда в 6,5 разів менше амплітуди резонансного піка. У той же 
час фіксується підйом амплітуди в спектрі коливань на високих частотах, де спостерігається 
три піки на частотах – f2-40 = 7,15 Гц,  f3-40 = 8,09 Гц й f4-40 = 8,48 Гц. Їх амплітуди значно менше 
амплітуди резонансу, але вони співрозмірні з амплітудами, що фіксуються в спектрі коливань 
при швидкості руху автомобіля 20 км/год. При швидкості 40 км/год спостерігається 
розширення резонансної кривої, тобто відбувається збільшення згасання коливань. Так, при 
20 км/год логарифмічний декремент згасання дорівнює δ  = 0,05663, а при 40 км/год – 
δ =0,1173, тобто зростає практично у 2 рази. 
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Швидкість руху автомобіля: а – 20 км/год; 
б – 40 км/год; в – 45 км/год. 

Рис. 2 – Сигнали прискорення коливань при 
руху автомобіля по поймовому прогону 
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в 

 
Швидкість руху автомобіля: а –20 км/ год; 

б – 40 км/год;  в – 45 км/год. 
Рис. 3 – Спектри сигналів прискорення 

коливань при випробуваннях 
поймового прогону 

 
При швидкості руху автомобіля 45 км/год фіксується падіння амплітуди реєстрованого сигналу 
(рис. 2, в) і, відповідно, амплітуд у його спектрі (рис. 3, в). При цьому спектр коливань стає 
вузьким. Резонансна частота дорівнює fp-45 = 4,12 Гц (період коливань Тс = 0,243 с) і збігається 
з резонансною частотою при швидкості руху автомобіля в 20 км/год. Спостерігається зростання 
амплітуди піка коливань ліворуч від резонансної кривої із частотою f2-40 = 3,82 Гц. При цьому 
фіксується і явно виражений пік на частоті f1-40 = 3,18 Гц (його амплітуда в 4,3 рази менше 
амплітуди на резонансі). Піки коливань у спектрі за резонансом є явно вираженими і досить 
широкими. Характерним є зростання амплітуди піка на частоті f3-40 = 7,46 Гц. Даному піку 
відповідає пік при швидкості руху автомобіля 20 км/год. (рис. 3, а) і провал у спектрі коливань 
при швидкості 40 км/год (рис. 3, б). Слід зазначити, що стосовно 40 км/год фіксується падіння 
логарифмічного декременту загасання, значення якого становить δ = 0,05663 і співпадає з його 
значенням при швидкості руху автомобіля 20 км/год.   

Спектр частот коливань при проведенні випробувань поймового прогону в області вище 10 Гц 
не розглядався. 

Дані з випробувань руслового прогону показали більш низькі частоти коливань, що пов'язано 
з більшою його довжиною у порівнянні з довжиною поймових прогонів. Типові сигнали 
прискорення коливань зареєстровані при русі автомобіля з різними швидкостями показані на 
рис. 4. З рис. 4 видно, що як і у випадку поймового прогону, сигнали мають складну форму. 
Однак характерним є те, що при швидкості руху автомобіля 40 км/год зареєстрований сигнал 
(рис. 4, б) має форму, близьку до форми згасального сигнала (як і у випадку випробувань 
поймового прогону). 
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Швидкість руху автомобіля: а – 20 км/год; б – 40 км/год;  
в – 50 км/год; г – 60 км/год. 

Рис. 4 – Сигнали прискорення коливань при русі автомобіля 
 по русловому прогону 

 
Зі збільшенням швидкості руху автомобіля спостерігається спочатку падіння амплітуди 
прискорення коливань (при 20 км/год), а потім поступове її зростання (рис.4). 

Обробка спектрів зареєстрованих сигналів прискорення коливань показала наступне. 
При швидкості руху автомобіля 20 км/год спектр коливань „порізаний” (рис. 5, а). Основний 
пік коливань відповідає частоті fр-20 = 1,46 Гц, тобто значно нижче, ніж при випробуваннях 
поймового прогону. Ліворуч і праворуч від резонансного піка спостерігаються два близько 
розташовані піки із частотами f1-20 = 1,21 Гц  й f2-20 = 1,58 Гц. При цьому амплітуда першого піка 
в 2,5 рази, а другого піка в 1,25 рази менше, ніж амплітуда резонансу. Надалі спостерігається 
два виражених піки на частотах f3-20 = 2,51 Гц й f4-20 = 4,18 Гц. Обробка параметрів резонансної 
кривої показала, що логарифмічний декремент згасання становить δ = 0,06849. 

Зі збільшенням швидкості руху автомобіля до 40 км/год спостерігається стиск спектру 
зареєстрованого сигналу коливань (рис. 5, б). Основна резонансна частота становить 
fр-40 = 1,4 Гц. При цьому по відношення до попереднього випробування відбувається падіння 
амплітуди коливань в 1,8 рази. У районі резонансу фіксуються два близькі піки із частотами 
f1-40 = 1,37 Гц і  f2-40 = 1,42 Гц, але їх амплітуди значно менше резонансної амплітуди коливань. 
Надалі в спектрі сигналу спостерігається пік із малою амплітудою на частоті f3-40 = 3,1 Гц. 
Також відбувається зростання логарифмічного декременту згасання, значення якого дорівнює  
δ = 0,07143.  
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Швидкість руху автомобіля: а – 20 км/год;   
б – 40 км/год; в – 50 км/год; г – 60 км/год. 

Рис. 5 – Спектри сигналів прискорення коливань при випробуваннях  
руслового прогону  

 
 
При 50 км/год і 60 км/год відбувається зміна спектрів реєстрованих сигналів коливань 
(рис. 5, в, г). Спектр стає „порізаним”, і спостерігається поява піків в області частот вище 
основної резонансної частоти. Так при 50 км/год (рис. 3, в) резонанс відповідає частоті 
fр-50 = 1,36 Гц. В районі резонансу фіксуються піки на частотах f1-50 = 1,24 Гц,  f2-50 = 1,71 Гц й  
f3-50 = 1,78 Гц. Їх амплітуди приблизно в 5 разів менші амплітуди на резонансі. Надалі 
спостерігається досить широкий пік на частоті f4-50 = 2,91 Гц із тим же рівнем амплітуди, а потім 
фіксується зростання амплітуди піків на частотах f5-50 = 4,11 Гц і  f6-50 = 4,38 Гц. При цьому 
збільшується і значення логарифмічного декременту згасання – δ = 0,09804. Спектр коливань 
при 60 км/год має подібний характер зміни, хоча спостерігається незначне  збільшенням 
амплітуд коливань і зсув за частотами. Основна резонансна частота становить fр-60 = 1,38 Гц. 
В районі резонансу фіксуються піки на частотах f1-60 = 1,25 Гц,  f2-60 = 1,82 Гц і  f3-60 = 1,96 Гц 
із амплітудами набагато меншими амплітуди резонансу. Як і у випадку 50 км/год фіксується пік 
на частоті f4-60 = 3,11 Гц, однак він є значно вужчим. Також спостерігаються піки на частотах  
f5-60 = 4,21 Гц і f6-60 = 4,49 Гц із розширенням останнього піка. При цьому значення 
логарифмічного декременту загасання практично не змінилося –δ = 0,09662. 

Як і для поймового прогону спектр частот сигналів прискорення коливань при проведенні 
випробувань руслового прольоту в області вище 10 Гц не розглядався. 
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Для поймового струнобетонного і руслової металевого прогонів були проведені динамічні 
розрахунки з визначенням власних частот перших шести мод коливань. Результати розрахунків 
представлені в таблиці 1 і таблиці 2.  

 
Таблиця 1 – Розрахункові значення перших шести мод коливань струнобетонного поймового 

прогону 

№ моди 1 2 3 4 5 6 
Частота, Гц 4,64 5,82 16,75 17,47 20,41 20,58 

 
 

Таблиця 2 – Розрахункові значення перших шести мод коливань металевого руслового прогону 

№ моди 1 2 3 4 5 6 
Частота, Гц 2,51 3,24 3,57 3,96 4,74 6,16 

 
Для поймового прогону при швидкості руху автомобіля 20 км/год й 45 км/год резонансні 
частоти коливань мають добрий збіг, а їх значення становить 4,12 Гц. При 40 км/год 
спостерігається зміщення резонансної частоти в область низьких частот. Її значення дорівнює 
3,98 Гц, тобто відхилення становить ~3,4 % (рис. 3). Крім того, значення експериментальних 
даних нижче значення першої моди коливань, отриманої розрахунковим шляхом (табл. 1). 
При цьому відхилення від теоретичних розрахунків становить для швидкостей 20 км/год й 
45 км/год – 11,2 %; для швидкості 40 км/год – 15,5 %. 

Для руслового прогону спостерігаються відмінності в резонансних частотах коливань залежно 
від швидкості руху автомобіля. Найбільшу резонансну частоту зафіксовано при 20 км/год із 
значенням 1,46 Гц. При цьому відхилення резонансних частот від максимального значення 
становлять: для 40 км/год – 4,1 %; для 50 км/год – 6,8 %; для 60 км/год – 5,5 % (рис. 5). Крім 
того, для всіх швидкостей руху автомобіля зафіксовано резонансні частоти, що мають значні 
відхилення в область нижніх частот від першої моди коливань, отриманої розрахунковим 
шляхом (табл. 2). Дані відхилення становлять: для 20 км/год – 41,8 %; для 40 км/год – 44,2%; 
для 50 км/год – 45,8 %; для 60 км/год – 45%. Слід зазначити, що в спектрах реєстрованих 
сигналів коливань (рис. 5) фіксуються піки частот, значення яких близькі до розрахункових 
величин (табл. 2), однак їх амплітуди значно менше амплітуд, що відповідають резонансу. 

Були проведені теоретичні розрахунки динамічного коефіцієнту згідно [22], які показали, що 
для поймового прогону його значення дорівнює (1+ μ  ) = 1,272, а для руслового прогону – 
(1+ μ ) = 1,165. Розрахунки, проведені за результатами експериментальних досліджень 
при статичних і динамічних навантаженнях моста, наведено в таблиці 3. 
 
Таблиця 3  – Значення динамічного коефіцієнта за результатами експериментальних 

досліджень  

Швидкість руху автомобіля, км/год Поймовий прогін 
20 40 45 50 60 

(1+ μ  ) 1,0919 1,0979 1,2016 - - 
Русловий прогін   

(1+ μ  ) 1,8896 1,272 - 1,5861 1,028 
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Отримані результати показали, що для поймового прогону при всіх швидкостях руху 
автомобіля значення динамічного коефіцієнту нижче теоретичного значення. Для руслового 
прогону його значення перевищує розрахункову величину. Однак його відхилення від 
розрахункового значення при різних швидкостях руху автомобіля є різним. Так для 20 км/год 
експериментальне значення динамічного коефіцієнта перевищує розрахункове значення 
на 62 %, для 40 км/год – на 9 %, для 50 км/год – на 36 %, а при швидкості руху автомобіля 
60 км/год його відхилення становить – 12 %. 

 
Висновок  

Результати проведених досліджень при динамічних випробуваннях моста, що складається 
з поймових струнобетонних і металевого руслового прогонів, показали, що спектри 
реєстрованих сигналів коливань мають складний характер зміни. Для поймового прогону при 
швидкостях руху 20 км/год й 45 км/год, а для руслового прогону при швидкостях руху 
20 км/год, 50 км/год й 60 км/год спектри коливань „порізані”. При 40 км/год для обох типів 
прогонів фіксовані спектри є „гладкими”. При цьому резонансні частоти для поймового 
прогону є вищими, ніж частоти для руслового прогону. Для обох прогонів резонансні частоти, 
одержані експериментальним шляхом, мають значення нижчі, ніж їх величини отримані 
теоретичними розрахунками. Причому для поймового прогону на всіх швидкостях руху 
автомобіля дані відхилення не перевищують 16 %, а для руслового прогону вони перебувають 
у діапазоні значень від 40 % до 46 % менше, ніж теоретичні розрахунки.      

Аналіз отриманих даних з визначенням динамічного коефіцієнта так само показав, що для 
поймового прогону його значення не перевищує теоретично розрахункової величини. Для 
руслового прогону спостерігається перевищення розрахункового значення з відхиленням, що 
залежить від швидкості руху автомобіля. При швидкості 20 км/год максимальне відхилення 
досягає величини більше 60 %. Наявність значних відхилень, як за частотами коливань, так і за 
динамічним коефіцієнтом свідчить про неврахування розрахунковими формулами 
особливостей роботи мостових конструкцій та наявність дефектів, котрі впливають на 
динамічні характеристики мостових конструкцій, що підтверджується результатами обстежень 
моста.   
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УДК 624.042 
 

О РАСЧЕТЕ МОСТОВ И ДОРОГ НА ЛЮБЫЕ ПОДВИЖНЫЕ 
НАГРУЗКИ С УЧЕТОМ ИНЕРЦИОННОСТИ, ПОДРЕССОРИВАНИЯ, 
ТОРМОЖЕНИЯ, РАЗРЫВА СВЯЗЕЙ, ПЕРЕМЕННЫХ СКОРОСТЕЙ И 

ИНТЕРВАЛОВ ДВИЖЕНИЯ 
 
Кулябко В.В. 
Макаров А.В. 
Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры  
 
На конференциях по мостам и дорогам в Киеве (НТУ и ДержДорНДІ в 2001, 2006, 2007 гг.), 
см., например, [1], авторы описывали отдельные методики и предложения по статико-
динамическим расчетам (в том числе на подвижные нагрузки), конструированию и технической 
диагностике сложных мостовых и дорожных конструкций. Характерными чертами указанных 
методик были: 

• Поиск альтернативных путей и приемов решения теоретических нелинейных задач с учетом 
взаимодействия действительно подвижных нагрузок и сооружений мостов, дорог без 
применения метода конечных элементов (МКЭ), которому эти расчеты пока не под силу; 

• Использование в теоретических исследованиях численных решений дифференциальных 
уравнений движения во временной области, а в экспериментальных – динамической 
диагностики с оценкой технического состояния конструкций, проведение динамических 
испытаний и анализ-паспортизацию динамических характеристик; 

• Исследование влияния на реакции пространственных систем и подсистем мостов и дорог 
большого спектра различных реальных и аварийных ситуаций:  

- разгон транспортного средства; 

- движение одного или нескольких экипажей с переменными неодинаковыми скоростями и 
интервалами; 

- внезапное торможение одного или нескольких экипажей на пути; 

- анализ перечисленных выше ситуаций при учете подрессоренности экипажей;  

- учет подпрыгивания экипажа при его движении на больших скоростях с постепенным 
снижением сцепного веса, обезгруживанием колесной пары, отрывом ее от покрытия и т.п. 

Три основные направления совершенствования расчетных, конструкторских и 
эксплуатационных работ применительно к мостовым и им подобным сооружениям были даны 
в [1]. В данной работе эти три основных метода развиваются и применяются к 
большепролетным конструкциям. В частности, иллюстрируется эффективность метода 
динамического формообразования (МДФ) на примере конструкций типа большепролетных 
рудно-грейферных кранов-перегружателей. Известно, что большинство таких кранов при 
движении по мосту тележки большой грузоподъемности (масса тележки с грузом иногда 
превышает 100 тонн), испытывает сильнейшую вибрацию. Краны имеют низшие частоты 
собственных пространственных колебаний около 0,5-0,8 Гц. Это относится к основным тонам 
вертикальных, горизонтальных (в поперечном и продольном направлениях) и вращательно-
крутильных колебаний. Кран-перегружатель с позиции динамики мостовых конструкций 
является весьма поучительным объектом. 

В данной статье в качестве примера и иллюстрации этих методик дается анализ собственных и 
вынужденных колебаний таких двух объектов мостового типа, только не закрепленных 
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стационарно, а – с возможностью движения: и условной тележки, и самого моста. Сначала 
рассмотрены (с применением МКЭ и ПК Selena [2]) в сравнении два мостовых рудно-
грейферных перегружателя: трубчатого и решетчатого типа. А затем рассмотрено 
динамическое взаимодействие движущихся грузов с мостом (без МКЭ; используются решения 
во временной области в среде Maple [3]). 

1. Описание конструкции решетчатого крана (верхний на рис. 1). Конструкция крана – 
двухконсольный мост пролетом 76,35 м, опирающийся на гибкую и жесткую опоры. 
Длина консолей от 25 до 30 м. Грузовая 4-х катковая тележка массой 160 т (в т. ч. грейфер 15 т 
и груз – 15 т) перемещается по ездовым балкам двутаврового сечения. Высота (от уровня 
головки кранового рельса) опор: гибкой – 28,02 м, жесткой – 25,33 м. Ширина опор по низу 
(база крана) – 20 м. Опоры соединяются с ходовыми тележками, которые перемещаются 
по двухрельсовым путям подкрановой эстакады. 

2. Характеристики крана. Скорость крана v = 20 м/мин = 0,333 м/сек. Время торможения 
крана t = 1 сек, g = 10 м/сек2. Во время перемещения крана грейферная тележка расположена 
над опорой свободной консоли. Скорость тележки v = 216 м/мин = 3,6 м/сек. Передвижение 
тележки, как правило, совмещают с подъемом груза или высыпанием. 

3. Нормативные документы. Главные фермы и опоры рамы рассчитаны на следующие 
нагрузки: 1. Постоянные нагрузки (определены по рабочим чертежам крана); 2. Нагрузки от 
грейферной тележки: – вертикальные (приняты по заданию завода); – горизонтальные (приняты 
по указаниям «ЕНиТУ на проектирование, расчет и изготовление крановых МК»); 3. Нагрузки, 
возникающие при пуске и торможении крана (инерционные нагрузки определены по указаниям 
«ЕНиТУ….»); 4. Нагрузки от ветра (продольного и поперечного) приняты по указаниям 
ГОСТ 1451-77 «Краны грузоподъемные. Нагрузка ветровая»; 5. Нагрузки от перекоса – 
приняты по указаниям «ЕНиТУ…» – как для кранов с шарнирным сопряжением пролетного 
строения и опор; 6.Нагрузки от удара грейферной тележки о буфер – приняты по указаниям 
«ЕНиТУ…» при скорости тележки 50% от рабочей скорости; 7. Нагрузки от оледенения 10 % 
от собственного веса МК; Коэффициенты: – перегрузки, динамические, условий работы – 
приняты по  «ЕНиТУ…». 
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Рис. 1. Решетчатый (верхний) и трубчатый мостовые краны-перегружатели 

 
 
4. Собственные колебания. В результате расчетов собственных колебаний получены 
(для сравнения см. табл. 1) частоты и формы.  

 
 

Таблица 1 – Собственные частоты кранов (решетчатого и трубчатого типа) 

Трубчатый (пролет 76,2 м, консоли 
24,7 и 25,6 м, Hmax = 33 м) 

Решетчатый (пролет 76,35 м, 
консоли 29,0 и 26,0 м, 

Hmax = 28,5 м) № формы 

Частота, Гц форма Частота, Гц форма 

1 0,91 гор.прод. 0,65 гор.прод. 

2 1,12 гор.поп. 0,85 гор.поп. 

3 1,73 верт 1,7 гор.поп.конс. 

4 1,83 гор.поп.конс 1,97 верт 

5 2,56 гор.поп 

 

2,03 гор.поп. 

 
 
Таблица 2 – Сравнение веса крана с тележкой и прогиба для кранов трубчатого и 

решетчатого  

 Трубчатый Решетчатый 

Собственый вес  с тележкой, т 350 716 

Статический прогиб (тел. в центре), м 0,056 0,061 
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Общий вид решетчатого крана-перегружателя (схема получена при помощи программы Selena): 

 

1 форма свободных колебаний 0,65 Гц –решетчатый (справа – трубчатый, 0,91 Гц): 

   

2 форма свободных колебаний 0,85Гц (1,12Гц): 

     

3 форма свободных колебаний 1,7Гц (1,7Гц): 

    

4 форма свободных колебаний 1,97Гц (1,83Гц): 

    

5 форма свободных колебаний 2.03Гц (2,56Гц) 

    
 

 
 

5. Влияние положения грузовой тележки на колебания по собственным формам  

На примере решетчатого крана рассмотрено влияние положения грузовой тележки на мосту на 
его собственные частоты и формы. Было выбрано 3 варианта установки базы тележки: 
на консолях, на одной из опор в середине пролета. 
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Тележка на гибкой опоре – 1-3 формы похожи на прежние (не показаны); 4-я –2,05; 5-я –2,43Гц: 

 
 

 
Таблица 3 – Зависимость частот от места расположения грузовой тележки решетчатого 

крана 

Частоты, (Гц) – по каждой собственной форме: Положение 
тележки 1 2 3 4 5 

В пролете 0,65 0,85 гор. 
с круч. 1,70 1,97 верт. 2,03 

гор. 
попе-
речн. с 
закруч. 
консолей 

На гибкой 
опоре 0,66 1,29 

гор. 
поперечн. 
с закруч. 

1,58 2,05 
гор. 

поперечн. 
с закруч. 
консолей 

2,43 верт. 

На консоли 
гибкой 
опоре 

0,66 0,85 
гор. 

поперечн 
с закруч. 
консоли 

1,48 1,83 верт. 2,29 
гор. 
попе-
речн. с 
закруч. 

На 
жесткой 
опоре 

0,66 1,33 
гор. 

поперечн 
с закруч. 

1,73 2,24 
гор. 

поперечн. 
с закруч 

2,46 верт. 

На консоли 
жесткой 
опоры 

0,64 

го
ри
зо
н-
та
ль
но
е 
пр
од
ол
ьн
ое

 

0,95 
горизон-
тальное 
продоль-

ное 

1,52 

го
р.

 п
оп
ер
еч
н.

 с
 за
кр
уч

. к
он
со
ли

 

1,97 
гор. 

поперечн. 
с закруч 

2,15 верт. 

  
6. Учет внутреннего трения 

В программном комплексе Selena существует возможность учета различного внутреннего 
трения в элементах конструкции крана. Было исследовано влияние условной гармонической 
силы, приложенной в местах расположения колес грузовой тележки в середине пролета, на 
перемещения нижнего пояса в вертикальной плоскости. Нагрузка принималась Р0 = 4х40000 Н 
(10 % от веса грузовой тележки) с резонансной частой по вертикальной (4-й) форме 1,97 Гц. 
Были приняты различные условия соотношения диссипативных свойств в подсистемах для 
шести вариантов:  

1 – во всех конструкциях одинаковый коэффициент неупругого сопротивления 0,05; 

2 – в нижнем поясе фермы – в 2 раза больше – 0,1; 

3 – в нижнем поясе фермы в 10 раз больше – 0,5(в вар. 1-3 возмущающая сила – вертикальная). 
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В следующих вариантах 4, 5, и 6 исследовалось влияние гармонической горизонтальной силы 
с резонансной частотой по горизонтальной 1 форме: 0,65 Гц. Трение сначала менялось 
в ездовых балках, а потом в верхнем поясе фермы: 

1 – во всех конструкциях одинаковый коэффициент неупругого сопротивления – 0,05; 

2 – в ездовой балке (верхнем поясе фермы) в 2 раза больше – 0,1; 

3 – в ездовой балке (верхнем поясе фермы) в 10 раз больше – 0,5. 

 

Таблица 4 – Амплитуды (м) перемещений (относительно положения статического 
равновесия) нижнего пояса фермы в среднем сечении пролета от действия 
вертикальной гармонической силы 

  Ux Uy Uz 
Re -0,0020 0,0002 0,0135 
Im -0,0091 0,0010 0,0484 

Вариант 1 

  0,0093 0,0010 0,0503 
  Ux Uy Uz 

Re -0,0019 0,0002 0,0128 
Im -0,0089 0,0010 0,0473 

Вариант 2 

  0,0082 0,0009 0,0446 
  Ux Uy Uz 

Re -0,0008 0,0001 0,0075 
Im -0,0077 0,0009 0,0410 

Вариант 3 

  0,0045 0,0005 0,0241 
 
 

Таблица 5 – Амплитуды перемещений (м) нижнего пояса фермы в среднем сечение пролета от 
действия горизонтальной гармонической силы 

     Ездовая балка Верхний пояс 

  Ux Uy Uz Ux Uy Uz 
Re 0,0001 -0,00001 -0,0006 0,0001 -0,00001 -0,0006 
Im -0,2501 0,00008 -0,0841 -0,2501 0,00008 -0,0841 

Вариант 4 

  0,2501 0,00008 0,0841 0,2501 0,00008 0,0841 
  Ux Uy Uz Ux Uy Uz 

Re 0,0005 -0,00001 -0,0005 0,0018 0,00000 -0,0010 
Im -0,2100 0,00007 -0,0706 -0,2124 0,00007 -0,0713 

Вариант 5 

  0,2100 0,00007 0,0706 0,2124 0,00007 0,0713 
  Ux Uy Uz Ux Uy Uz 

Re 0,0068 -0,00001 0,0015 0,0199 0,00001 0,0023 
Im -0,0929 0,00003 -0,0311 -0,1008 0,00003 -0,0327 

Вариант 6 

  0,0932 0,00003 0,0311 0,1028 0,00003 0,0328 
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Из полученных расчетов видно, что при увеличении трения в ездовых балках пролетного 
строения амплитуда колебаний снижается в 2 раза в вертикальном направлении, и почти 
в 3 раза – в продольно-горизонтальном. 

7. Система символьной математики – Maple  

В Maple была рассмотрена задача о подвижной нагрузке с учетом сил инерции как балки, так и 
груза перемещающегося по балке. 

7.1. Движение груза по балке – равномерное, с постоянной скоростью 5 м/с. 

Для расчета была принята упрощенная система (основной пролет крана) с одной степенью 
свободы, где масса балки берется в виде приведенной частоты основного тона массы, а масса 
груза зависит от времени перемещения груза по балке: 

 

 
где mб=290000/2=145000 кг, 

β=60000, r=48 EI/l3=5,43е+07 Н/м, mгр=160000 кг. 

н.у: y(0)=0,026(статический прогиб балки, м), y’(0)=0. 
 
В решении дифференциального уравнения присутствует 
переменная mгр, которая во время прохождения груза по 
балке влияет, как на общую массу системы, так и на силу 
тяжести (в правой части уравнения).  

Окончательный вид уравнения после подстановки переменных 
 

 

 
 
 
 

График изменения веса груза и балки во времени (скорость груза по балке 5 м/с), [Н]: 
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График перемещения среднего сечения балки от действия движущейся силы, [м] : 

  
 

 

График свободных колебаний балки с грузом, [м]: 

 
 

Язык программы позволяет строить обычные линии влияния (ЛВ), например, опорных реакций 
и момента 

> ЛВVa:=9.81*mгруз*(l-x)/l; 

> ЛВVb:=9.81*mгруз*x/l; 

> ЛВMср:=9.81*mгруз*x*(l-x)/l; 

 

Тогда получим следующие стандартные графики ЛВ: 

1) График линии влиянии левой опорной реакции балки относительно времени перемещения 
груза по балке, [H] 
 

 
 

 

2) График линии влиянии правой опорной реакции балки, [H]: 
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Необычным будет иной график – график линии влиянии момента в среднем сечении балки, но 
относительно времени перемещения груза по балке (в сечении балки, на котором стоит 
в данное время груз) , [H] 

 

 
 

7.2. Движение груза по балке с нулевой начальной скоростью и ускорением а = 5м/с2. 
Исходные данные: 

mгруз:=160000; l:=76.35; a:=5;v:=a*t;x:=v*t; 

tпол:=sqrt(l/a); tср:=sqrt(l/(2*a)); tвыв:=sqrt(l/a)+2. 

Вид уравнения движения – такой же, как и в предыдущем примере. Построим график 
зависимости веса балки и груза, передающегося на среднее сечение балки, от времени, [Н]: 

 
 

График перемещения среднего сечения балки при движении, [м]: 

 
 

 

График свободных колебаний балки с грузом, [м]: 

 

7.3.1. Движение двух грузов с одинаковой скоростью и малым интервалом. 

Исходные данные: mгруз1 = 80000 кг; mгруз2 = 80000 кг; L = 76,35 м; b = 0,1 м – расстояние между 
грузами. Скорость v1 = 5 м/с, v2 = 5 м/с. 
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Общий вид дифференциального уравнения: 

( ) =+⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++ )t(yr)t(y

dt
d)t(y

dt
dтгртгрmб

2
β221 145000 9.81 + тгр1 9.81 + тгр2 9.81 

График зависимости веса балки и груза, передающегося на среднее сечение балки, от времени: 
 

 
 
График перемещения среднего сечения балки от действия двух движущихся масс, [м]: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
График свободных колебаний балки с грузом, [м]: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
7.3.2. Движение двух грузов с одинаковой скоростью и большим интервалом. 
Исходные данные: 

mгруз1 = 80000 кг; mгруз2 = 80000 кг; L = 76,35 м; b = 5 м – расстояние между грузами. 

Скорость v1 = 5 м/с, v2 = 5 м/с 

Общий вид дифференциального уравнения: 
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График зависимости веса балки и груза, передающегося на среднее сечение балки, от времени: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

График перемещения точки среднего сечения балки от действия двух движущихся сил, [м]: 

 
 

График свободных колебаний балки с грузом, [м]: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

7.3.3. Движение двух грузов с одинаковой высокой скоростью и большим интервалом. 

Исходные данные: mгруз1=80000 кг; mгруз2=80000 кг; L=76,35 м; b=25  м – расстояние между 
грузами. Скорость v1=115 м/с, v2=115 м/с. 

График зависимости веса балки и груза, передающегося на среднее сечение балки, от времени: 
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График перемещения среднего сечения балки от действия движущихся сил, [м]: 
 

 
 

 
График свободных колебаний балки с грузом, [м]: 
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УДК 624.21.093:621.791 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ НЕСНОЇ ЗДАТНОСТІ ПРОГОНОВИХ БУДОВ 
МЕТАЛЕВИХ МОСТІВ З РІЗНИМИ  ТИПАМИ  МОСТОВОГО ПОЛОТНА 

 
Линник Г.О. 
«УКРЗАЛІЗНИЦЯ» 
 
Постановка проблеми 

Роботу присвячено актуальному питанню проектування та експлуатації мостів – 
удосконаленню конструкції мостового полотна металевих залізничних мостів з наскрізними 
фермами. Металеві мости, запроектовані свого часу під мостове полотно на дерев’яних 
поперечинах, зараз експлуатуються з мостовим полотном на безбаластних мостових плитах, які 
майже вдвічі важче дерев'яних брусів, що збільшує навантаження на прогонові будови. 

Аналіз існуючого стану та досліджень щодо вдосконалення мостового полотна 

На залізницях України експлуатується близько 1500 металевих прогонових будов, значна 
частина яких – це прогонові будови з наскрізними фермами. Актуальною проблемою на 
сьогодні для цих прогонових будов є заміна мостового полотна на дерев'яних поперечинах 
на безбаластні мостові плити (БМП). Дерев'яні поперечини, на навантаження від яких 
розрахована абсолютна більшість прогонових будов, мають високу вартість і малий строк 
служби, тоді як плити БМП проектуються як елемент прогонової будови зі строком служби 
до 50 років. У практиці експлуатації вони також довели свою надійність. 

Безперечною перевагою подібного конструктивного рішення є збільшення поперечної 
жорсткості мостового полотна, що суттєво зменшує можливість виникнення тріщин втоми 
у поздовжніх балках, що доведено у роботах [1], [3]. На відміну від дерев'яних поперечин, які є 
концентраторами атмосферної вологи, а отже і корозії, плити БМП захищають верхній лист 
поздовжніх балок від атмосферних опадів, що суттєво збільшує строк експлуатації цих 
елементів  [2]. 

Одним з головних недоліків цього типу мостового полотна є його значна вага. Мостове полотно 
на дерев'яних поперечинах майже вдвічі легше мостового полотна на плитах БМП (їхня вага 
відповідно рівна 12,7 кН/м та 22,6 кН/м колії). Збільшення постійних навантажень на поздовжні 
балки, в свою чергу, призводить до зменшення вантажопідйомності прогонових будов в цілому 
та поздовжніх балок зокрема. Особливо яскраво це помітно на прогонових будовах 
з невеликими прогонами, погонна вага яких відносно незначна. 

Визначення навантажень на повздовжні балки прогонових будов 

Для визначення ступеня збільшення напружень у поздовжніх балках було проведено ряд 
розрахунків на прикладі поздовжніх балок довжиною 5,5 м прогонової будови з наскрізними 
фермами з їздою низом розрахунковим прогоном  55,0 м. 

На першому етапі були визначені напруження у балці з мостовим полотном на дерев'яних 
поперечинах під тимчасовим навантаженням С14 з динамічним коефіцієнтом (1+μ) = 1,5 
та γf = 1,3 у відповідності з [4]. 

У результаті розрахунку було отримано максимальний згинальний момент та напруження 
у середині прогону поздовжньої балки, які відповідно становлять: 

мкН ⋅= 1049М z ; 

МПа236х =σ . 
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Аналогічні розрахунки були проведені для цієї ж поздовжньої балки з мостовим полотном на 
плитах БМП. Величина тимчасового навантаження та положення перерізу балки прийняті такі 
ж, як і в попередньому випадку. 

Результати розрахунку показано на рис. 1, 2. 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Розрахункова схема балки та напружений стан середини поздовжньої балки 

з мостовим полотном на дерев’яному брусі 
 
 
 

 
   а)       б) 

 
а) – розподіл нормальних напружень 
б) – розподіл дотичних напружень 

Рис. 2. Напружений стан середини поздовжньої балки з мостовим 
полотном на плитах БМП 

 
 

Максимальний згинальний момент та нормальне напруження у середині прогону поздовжньої 
балки, що були розраховані, відповідно рівні: 
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,1079М z мкН ⋅= ; 

МПа244х =σ . 

Максимальні дотичні напруження на опорі у цьому випадку становили МПа53ху =τ . 

Напруження у балці змінюється несуттєво при заміні мостового полотна, але в деяких випадках 
зменшення класу балок навіть на 1 одиницю може бути неприпустимим. В першу чергу це 
стосується прогонових будов, запроектованих під навантаження Н-7, яке значно менше 
чинного нормативного навантаження С14. 

У таких випадках корисним може виявитись об'єднання у спільну роботу поздовжніх балок та 
плит БМП, які б утворили сталезалізобетонну конструкцію. Були проведені розрахунки 
подібного перерізу сталезалізобетонної конструкції, результати яких показано на рис. 3. 
 

 
 

 
а – розподіл нормальних напружень 
б – розподіл дотичних напружень 

Рис. 3. Напружений стан середини поздовжньої балки з мостовим полотном на плитах БМП, 
включеними у спільну роботу з повздовжніми балками 

 
Максимальний згинальний момент залишився незмінним, а нормальне напруження у середині 
прогону поздовжньої балки за розрахунком виявилось меншим та рівним: 

МПа170х =σ . 
 

Максимальні дотичні напруження на опорі у цьому випадку складали МПа45ху =τ . 

Якщо порівняти ці результати з попереднім випадком, то можна констатувати, що напруження 
в нижньому поясі балки зменшилось на 30 %, а верхній пояс практично не сприймає 
нормальних напружень. 

 

Висновки 

Об'єднання плити з поздовжніми балками дасть змогу максимально ефективно використати 
переваги обох елементів – металевої балки та залізобетонної плити. З аналізу поля розподілу 
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нормальних напружень в балці стає зрозумілим, що при забезпеченні подібного рішення 
залізобетонна плита буде знаходитись у стисненій зоні, де залізобетон працює найбільш 
ефективно, а практично весь переріз металевої поздовжньої балки – у розтягнутій (нейтральна 
вісь проходить по верхній полиці балки). 

При реалізації подібного типу мостового полотна постає ряд проблем, які потрібно вирішити на 
шляху до практичного втілення даного рішення. 

Перші наближені розрахунки показали неможливість повного об'єднання у спільну роботу 
існуючих плит БМП з поздовжніми балками за допомогою високоміцних шпильок – 
передбаченої кількості шпильок недостатньо для забезпечення подібного об'єднання. Ведуться 
роботи по створенню нової серії плит БМП. 

Об'єднання плит і балок за допомогою високоміцних болтів не є максимально ефективним 
способом об'єднання сталезалізобетонних конструкцій, розробляються інші конструктивні 
рішення цієї задачі. 

Для комплексного рішення задачі обов’язковим є удосконалення технології виконання робіт по 
вкладанню плит у зв’язку зі змінами конструкцій плит та конструкцій об'єднання плит 
з балками. 

Тільки при забезпеченні комплексного рішення цих трьох задач можливе практичне 
впровадження даної технології в експлуатацію та будівництво мостів. 
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УДК 624.21 
 

ИСПЫТАНИЕ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ         
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

 
Линник Г.О.  
«УКРЗАЛИЗНЫЦЯ» 
Ивашкевич Д.Л. 
Мостоиспытательная станция «УКРЗАЛИЗНЫЦИ» 
 
Постановка задачи 

Накопление повреждений усталостного характера в процессе эксплуатации пролетных 
строений, металлургические дефекты и дефекты, появившиеся при изготовлении, снижают 
эксплуатационную надежность сооружения. Выявление дефектов на ранней стадии их развития 
позволяет не только своевременно выполнить необходимый ремонт или замену элемента, но и 
оценить дальнейшую эксплуатационную пригодность пролетного строения в целом.  

До сих пор основным методом НК мостовых конструкций остается их выборочный 
инструментальный и периодический визуальный осмотр. 
 
Применение метода акустической эмиссии 

Одним из перспективных методов для контроля крупногабаритных сборных 
металлоконструкций из листового проката, а именно элементов мостов является метод 
АЭ [1],[2] используемый для контроля под нагрузкой проходящего поезда.  

Первые испытания мостовых конструкций на железных дорогах Украины  с использованием 
метода АЭ были проведены в 2006 году. При испытаниях применялся диагностический 
комплекс АКЕМ. 

Применение комплекса АКЕМ дало возможность определить зависимости характеристик 
сигналов АЭ от основных параметров поездной нагрузки, установить критериальную оценку 
опасности дефекта и определить условия эксплуатации сооружения. 

Однако метод недостаточно проработан с точки зрения регистрации АЭ излучения под 
нагрузками, не превышающими эксплуатационные, то есть в тех условиях, при которых 
необходимо  выполнять контроль. Кроме того, он не дает возможности определения координат 
дефекта на крупногабаритных объектах,  что приводит к повышению трудозатрат при поиске 
дефектов. При обследовании необходимо произвести  определения координат источника 
сигналов АЭ, категорию их опасности  и разработать мероприятия по их ликвидации. 

Специалистами Укрзализныци при испытаниях наряду с диагностическим комплексом АКЕМ 
был впервые применен комплекс АЭ (ГАЛС-1), дающий возможность проводить локацию 
источников АЭ, т.е. определять места расположения дефектов.  

Комплекс ГАЛС-1 в 2007 году был использован для диагностики пролетного строения 
железнодорожного моста через реку Ворскла на 333 км линии Киев-Харьков. Этот 
металлический мост сооружен в 1979 году по схеме 3х55,0 м. Пролетные строения болто-
сварные с параллельными поясами с ездой понизу рассчитаны под нагрузку С14 [3], 
изготовлены из стали 15ХСНД по типовому проекту Гипротрансмоста (инв. №690). В первые 
годы эксплуатации в вертикальных стенках  сварных продольных балок проезжей части 
пролетных строений по очертанию концов сварных швов прикрепления вертикальных ребер 
жесткости начали появляться трещины. К моменту проведения испытания в ноябре 2007 года 
число видимых трещин достигло 70. 
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Учитывая вышеизложенное, было принято решение о проведении комплексного обследования 
моста и испытания пролетного строения №2 с применением диагностического комплекса АЭ 
для определения мест расположения трещин (линейная локация), выявления мест зарождения 
микротрещин и определения степени (классов) опасности дефектов в конструкции. 
По  результатам обследования был запланирован комплекс ремонтных работ балочной клетки 
методом заваривания трещин с последующей высокочастотной механической проковкой 
сварных соединений по технологии, разработанной ИЭС им. Е.О.Патона. После окончания 
ремонтных работ было предусмотрено провести повторное обследование и испытание 
методом АЭ. При выявлении новых трещин их место расположения и протяженность следовало 
выявить при помощи вихретокового дефектоскопа ВДЗ-71. 

В качестве испытательной нагрузки использовали 12-осный тепловоз 2ТЭ116 массой 276 т 
с осевой нагрузкой 225,4 кН. При статических испытаниях производилось поэтапное 
загружение пролетного строения для создания максимальных  изгибающих моментов в панелях  
проезжей части и всего пролетного строения. При динамических испытаниях локомотив 
пропускался по мосту со скоростью 10–50 км/час. Преобразователи акустической эмиссии 
(ПАЭ) устанавливались на вертикальные листы левых продольных балок. Всего было 
установлено 7 ПАЭ с промежуточным  расстоянием  не более 3,5 м 

При первом статическом загружении было получено 9583 сигнала АЭ, по которым были 
локализованы 406 событий. Особое внимание было уделено рассмотрению локационной 
картины диаграммы распределения амплитуд сигналов АЭ вдоль локационной координаты и их 
сравнение с данными предыдущих обследований (рис. 1). 

 

Пв Пв

Пв

Пв

Пв

Все источники АЭ были отнесены ко 2-му классу опасности

Подтверждение ранее обнаруженных трещин

Новая индикация – участок подлежит обследованию

Индикации от стыков

От 3 до 6 событий в кластере
От 7 до 11 событий в кластере
От 12 до 20 событий в кластере
От 20 до 40 событий в кластере

Свыше 40 событий в кластере

Локация

Распределение амплитуд сигналов вдоль моста

  
Рис. 1. Сравнение локационной картины, графика распределения амплитуд 
вдоль координаты локации и результатов предыдущего обследования 

 
 

Видно, что результаты локации подтверждают наличие ранее обнаруженных дефектов, а также 
обнаружена одна дополнительная индикация вблизи установки датчика № 12. Однако нет 
точных координат расположеия дефектов по вертикальной стенке, что обусловливает 
сканирование определенных участков продольных балок для подтверждения места дефекта и 
его размеров. Этот недостаток возможно устранить методом планарной локации с  установкой 
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большего количества (ПАЭ). На железнодорожных мостах при диагностике методом АЭ 
планируется использовать от 16 до 22 датчиков (ПАЭ). 

Повторное статическое нагружение показало аналогичные результаты, это свидетельствует 
о действительном наличии источников АЭ в зонах указанных локационной картиной. 

По степени опасности (в соответствии с интегральным критерием) большинство 
локализованных источников АЭ было отнесено системой ГАЛС-1 ко второму классу. 
Аналогичная оценка была ранее определена  и при испытании одной продольной балки этого 
же пролетного строения, имеющей трещины, диагностическим комплексом АКЕМ. 

После двух итераций статического нагружения была произведена попытка АЭ контроля при 
динамическом нагружении. При этом локационная картина  имеет размытый характер и не 
позволяет локализовать многие из источников, обнаруженных при статическом нагружении, 
хотя основные закономерности все же прослеживаются: наибольшее количество событий 
обнаружено в районе трещин, но их расположение смещено на 0,5 м влево. 

По результатам АЭ испытаний было также проведено обследование участка балки в районе 
датчика №12 вихретоковым дефектоскопом, и были обнаружены две трещины длиной 0,2 мм.  

После проведения ремонтных работ методом заваривания  трещин с последующей 
высокочастотной механической проковкой [4] ремонтных сварных соединений  была проведена 
повторная диагностика пролетного строения № 2  методом акустической эмиссии. 

 
Рис. 2. Локационные картины при статических испытаниях до и  

после ремонтных работ 
 

Первые испытания с выдержками (статика) 

Испытания после проведения ремонтных работ (статика) 
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Выводы 

Локационная картина (рис. 2) диаграммы распределения амплитуд сигналов АЭ вдоль 
локационной координаты и их сравнение с данными предыдущего испытания указывают на 
отсутствие индикации АЭ в местах, где ранее были расположены трещины, что подтверждает 
эффективность проведенных ремонтных работ. 
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УДК 624.012 
 
ПОСИЛЕННЯ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ БУДІВЕЛЬ ТА 

СПОРУД ТРИВАЛОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОМПОЗИТНИМИ МАТЕРІАЛАМИ 
 
Лучко Й.Й. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
Назаревич Б.Л. 
Іваник І.Г. 
Парнета Б.З. 
Національний університет “Львівська політехніка” 
 
 
Об’єкти дослідження: Залізобетонна рама будівлі готелю «Дністер», який розташований по 
вул. Матейка у Львові та залізобетонні конструкції басейну готелю „Прикарпаття” у Трускавці. 
Будівля готелю „Дністер” запроектована Львівським філіалом проектного інституту 
«Діпроміст» Держбуду УРСР в 1969 році (об’єкт 2535-01). За початковим проектом триярусна 
залізобетонна рама будівлі прольотом l = 10,0 м з консолями ригелів 2 і 3 ярусів мала 
виконуватись у монолітному залізобетоні відповідно креслень АС 39-41, але пізніше проект 
було перероблено і монолітним виконано тільки ригель 3 ярусу, розташований в межах 
технічного поверху. Стояки і нижні ригелі виконані в збірному залізобетоні [1, 2]. 

Проблема та її актуальність. В процесі будівництва (на незавершеній стадії будівництва) 
в ригелях рам (рис. 1, 2) на позначці +8,630 в 1975 р., після спорудження коробки будівлі та 
влаштування перегородок і основи під підлоги на всіх поверхах, тобто при неповному 
експлуатаційному навантаженні  були виявлені тріщини.  

Аналіз результатів технічного обстеження будівлі готелю “Дністер” попередніх років описано у 
працях [3, 4], де подано конструктивну схему та конструкції поперечної монолітної 
залізобетонної рами. Також подано схеми посилення поперечних перерізів та посилення 
консолей ригелів системою підкосів і тяжів, армування ригеля та розміщення характерних 
тріщин. Тут наведено схеми завантаження балок технічного поверху [3, 4] з побудованими 
епюрами моментів і поперечних сил. 

Результати технічного дослідження, дані про проектування і будівництво та експлуатацію 
басейну готелю “Прикарпаття ” наведені у працях [5, 6, 7, 9], які виконано за методикою [8].  

У цій роботі автори продовжують дослідження технології посилення залізобетонних 
конструкцій композитними матеріалами і склеювання тріщин методом ін’єкції та аналізують 
помилки і недоліки проектування, зведення та експлуатації, а також дають пропозиції щодо 
усунення цих недоліків на об’єктах дослідження. 

Основні результати технічного обстеження та посилення будівлі готелю “Дністер”. 
На основі технічного обстеження будівлі готелю “Дністер” можна зробити такі висновки і 
пропозиції про напружено-деформований стан конструкцій і посилення залізобетонного 
монолітного ригеля (рис. 1) щодо подальшої безпечної експлуатації, а саме:  

- згідно з результатами досліджень фізико-механічних властивостей ґрунтів на майданчику 
будівлі під фундаментами основи, в основному, мають достатню несну здатність 
і відповідають проектним: основою фундаментів згідно з проектом служать мергелі сірі, 
тріщинуваті, середньої міцності з нормативним опором до 4-ох кг/см2; 
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- основними дефектами та пошкодженнями кам’яних конструкцій будинку є: тріщини і 
розшарування, а також несанкціоновано влаштовані пройоми [2]. В самонесних стінах на 
рівні першого поверху виявлено тріщини, які носять осадочний характер. На рівні 
четвертого…восьмого поверхів несні стіни влаштовано по числових осях, товщина яких 
становить 380 мм. Дефектів і пошкоджень крім несанкціоновано влаштованих пройомів 
в окремих місцях не виявлено. Дефекти у вигляді тріщин і замокання виявлено в цегляних 
несних стінах на рівні ІІ технічного поверху, зокрема по осі 1…4. Причиною виникнення 
тріщин на цих ділянках стін є нерівномірний розподіл навантаження від вище влаштованого 
каркасу та відсутністю монолітного залізобетонного поясу. В усіх ригелях рам на рівні 
третього поверху мають місце вертикальні тріщини з розкриттям 0,05-1,3мм, деякі з них 
показано на рис. 2, a,b,c (допустима ширина розкриття тріщин для конструкцій такого 
типу – 0.3 мм). За останні роки розкриття тріщин збільшилось, зросла також і кількість 
нових тріщин в приопорній зоні балок як зі сторони консолі, так і в прольотній частині [2].  

Зовнішнім оглядом ригелів за допомогою неруйнівних методів встановлено, що в межах 
кожного ригеля бетон однорідний і добре ущільнений при бетонуванні. Міцність бетону 
в ригелях рам визначалась за допомогою молотка Шмідта з подальшим статистичним аналізом 
на ЕОМ.  

Виконані посилення балок та ригеля монолітної рами (рис. 1), які передбачали розширення 
колони на рівні другого поверху і влаштування затяжок  в межах консолей на рівні третього 
поверху, не забезпечили надійної експлуатації балок. Це підтверджують гіпсові маяки, нанесені 
на тріщинах в балках в 1975 і 2003 роках, на яких виявлено тріщини. Просторовий арматурний 
каркас за висотою балок в межах монолітної колони є перерваним, і в зоні дії максимальної 
поперечної сили товщина стінки є недостатньою. Влаштування посилення лише в зоні консолі 
не ліквідує цих помилок проектування. В зоні дії максимального згинального моменту над 
опорою зі сторони прольоту в балках [2] виявлено недостатню кількість робочої арматури як 
для сприйняття згинальних моментів, так і поперечних сил. 

Аналіз зйомки тріщин за 1975 і 2006 роки показав, що у всіх прольотах ригелів мають місце 
характерні наскрізні похилі тріщини в зонах максимальної поперечної сили, і ширина 
розкриття цих тріщин (до 1,3 мм) значно перевищує допустиму величину за чинними нормами 
проектування для стадії експлуатації [10]. 

Враховуючи дані  і результати випробовування кубиків, можна прийняти при перевірочних 
розрахунках міцність бетону, рівну 30 МПа. Посилення залізобетонних балок, виконане 
в 1976 році, станом на сьогоднішній день в цілому не забезпечує надійної експлуатації будівлі, 
а в окремих балках посилення не виконано взагалі. 

З проведених перевірочних розрахунків видно, що несна здатність на дію згинального моменту 
від повного розрахункового навантаження ні в одному перерізі не забезпечена (рис. 1). 
В каркасах балки необхідна арматура (84,7 см2), яка значно перевищує прийняту у проекті. 
Несна здатність на дію згинального моменту у похилому перерізі від грані колони до 
зосередженого навантаження (при С0=910мм) не забезпечена на дію повного розрахункового 
навантаження – Мрозр =1776 кНм < М = 4724 кНм; у похилому перерізі від грані колони 
до перерізу по грані отвору у ригелі (Со=2200мм) несна здатність від дії повного 
розрахункового навантаження не забезпечена – Мрозр = 3280 кНм < М = 5839 кНм (рама) 
< М = 7199 кНм (балка). З умови міцності за похилою стиснутою смугою на ділянці ригеля, де 
утворилися похилі тріщини, при фактичних навантаженнях несна здатність не забезпечена. 
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Всі сучасні методики розрахунку як класичні, так і з використанням ЕОМ (програмні 
комплекси «SCAD», «Мономах») вказують на недостатні опалубні параметри та фактичне 
армування балок у зоні дії максимальних згинальних моментів  і поперечних сил. 

У проекті до нульової точки доведено тільки 2ø32А-Ш, а за нульову точку моментів стержні 
заведені тільки на довжину 290 мм; тобто вони не мають надійного анкерування. За 
розрахунком для забезпечення міцності від повного розрахункового навантаження необхідно 
було 6ø36А-Ш завести на довжину 20d = 720мм за точку нульового моменту; тобто пропустити 
через весь переріз колони. Для цього необхідно разом зі збільшенням перерізу балки 
застосувати додаткову арматуру з композитних матеріалів як в зоні дії максимальних додатних, 
так і від’ємних згинальних моментів. На ділянці ригеля від грані колони до зосередженого 
навантаження слід виконати наклеювання матів з композитних матеріалів (рис.1). 

При обстеженні конструкцій рами проектною організацією виявлено суттєві відхилення від 
проекту у стиках збірних колон, і тому проектом передбачалось комплексне посилення колон і 
ригелів шляхом виконання залізобетонних обойм постійного перерізу для колон у межах 
підвалу і першого поверху, а у межах другого поверху у вигляді обойм змінного перерізу з 
розширенням під ригелями так, щоб більшу частину зосередженого навантаження передати 
безпосередньо на колони і обойми, а також зменшити прольот ригеля, щоб забезпечити несну 
здатність вертикальних перерізів при існуючій поздовжній арматурі [1, 2]. Консолі ригеля у 
межах технічного поверху посилено металевими підкосами. На жаль, дане посилення не 
виконує в достатній мірі поставлених задач. Вважаємо за необхідне виконати додаткове 
посилення залізобетонного ригеля підкосами з боку консольних ділянок з безпосереднім 
обетонуванням металевих обойм. 

Пропозиції щодо посилення колон і ригелів будівлі готелю “Дністер” зводяться до наступного: 

Влаштування металевих підкосів зі сторони консолей на відстані 1 м від початку (кінця) балки і 
зі сторони виконаного в 1976 році посилення на рівні другого поверху, а металеві підкоси 
включаються в спільну роботу за допомогою горизонтальних затяжок та об’єднуються в 
спільну роботу за допомогою металевих горизонтальних пластин і подальшого обетонування. 
Зчеплення нового і старого бетону забезпечується використанням сучасних матеріалів. 

Розширити товщину стінки балки в зоні максимальної поперечної сили по бетону та наклеїти 
додатково композитні стрічки і мати для сприйняття реальних існуючих моментів і поперечних 
сил. Склеювання тріщин виконати методом ін’єктування (рис. 2). 

Виконане посилення забезпечить нормальну подальшу експлуатацію балок і будівлю в цілому. 
При виконанні посилення вважаємо недоцільним створювати антизусилля зі сторони підкосів. 
Мета посилення – влаштування додаткових опор, які б не змінили існуючої розрахункової 
схеми роботи залізобетонного ригеля. При включенні в повну роботу елементів посилення 
зменшуються опорні згинальні моменти. Додатково влаштована арматура і мати забезпечують 
несну здатність конструкції. 
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a b 

  
c d 

  
e f 

  
g h 

a, b – типове розташування тріщин та шпурів у вузлі балок; c, d – процес 
виконання ін’єкції тріщин; e – раковини у вузлі з’єднання балки ПР-1 та 
основної балки Б-9; f, g, h – процес посилення балок композитними 

стрічками та матами. 
Рис. 2. Схема дефектів та виконання ін’єкції типових тріщин  та 

посилення балок композитними стрічками та матами на технічному 
поверсі готелю “Дністер” у Львові  

 
В ході часткового ремонту будівлі  готелю в 2003 році на передньому фасаді влаштовано 
навіси, які прикріплено до і так аварійних конструкцій балок. Враховуючи додаткове 
збільшення навантаження (власна вага навісу, снігове навантаження, пульсації вітру), консолі 
балок зазнають додаткового впливу. Цим можна також пояснити і подальший розвиток тріщин 
в надопорних зонах балок. При можливій реконструкції будівлі проектом реконструкції 
доцільно передбачити зміну роботи навісів. 
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Основні результати технічного обстеження та посилення залізобетонних конструкцій басейну 
готелю “Прикарпаття”. 

Закриття (склеювання) силових тріщин. З технічних міркувань для силового склеювання 
тріщин було запропоновано використати двокомпонентну поліуританову композицію KOSTER 
KB-PUR IN III (Німеччина) завдяки її здатностям сприймати значні зусилля на стиск 
(> 60 Н/мм2) забезпечуючи при цьому адгезію до бетону (> 2,5 Н/мм2). Запресовку матеріалу 
рекомендується проводити методом ін’єкції під тиском за допомогою спеціальних бурових 
штуцерів (пакерів, рис.3), та за допомогою ручного поршневого насосу Desoi  “HP-30LD” [7, 8]. 

Виходячи з цих параметрів, визначали загальний об’єм тріщин (порожнин). Розрахункова 
витрата матеріалу KOSTER KB-PUR IN III (див. технічну інструкцію від 15.05.2004 р.) 
становить близько 1,1 кг/л порожнини. 

З економічних міркувань було застосовано для силового склеювання тріщин поліуретановий 
ін’єктор, так як більшість тріщин має розкриття до 3 мм. В випадках появи тріщин з розкриттям 
більше 6 мм, ін’єктор слід видозмінити (додати мінеральний заповнювач) хоча цей же 
заповнювач (тіксотропний) іноді доводиться використовувати і при тріщинах шириною 
розкриття більш ніж 0,3 мм, в тих випадках, коли тріщини розташовані строго 
перпендикулярно або в яких ін’єктор може витікати з тріщини (верхня поличка балки). 
Аналізуючи наявні на ринку сучасні матеріали для вирішення такого типу задач, 
рекомендується прийняти композити поліуретанові, які в останній час дають добрий ефект і все 
частіше використовується при силовій склейці тріщин конструкцій, так як вони мають кращі 
показники щодо пенетрацї і кристалізуються у вологому середовищі, еластичні і часто 
являються обов’язковими, особливо при склейці тріщин з малим розкриттям (< 0,1 мм). 
Істотними вважаємо розкриття тріщини і його зміну по довжині (тріщинорухомі), а також 
ступінь заволоження. Керуючись цими умовами, кожний випадок (тріщину) потрібно 
оцінювати окремо. При конкретному виборі матеріалу слід звернути увагу на тип і характер 
тріщин, причини їх появи, постійне або змінне розкриття тріщини, ступінь заволоження. 
На спосіб виконання ін’єкції особлий вплив має: одно- або різносторонній доступ до тріщин, 
умови вологісно-термічні, а також відповідно добраний тиск для запресування ін’єктора. 
Ін’єктор повинен характеризуватися наступними властивостями: добра текучість та пенетрація 
без створювання заторів (корків), зволоженість та причепність (адгезія до бетонної поверхні та 
стінок тріщини). Основними характеристиками для ін’єктора на предмет його придатності для 
вирішення такого типу задач є наступні: густина, яка повинна бути малою для кращої 
пенетрації в глибину тріщини при малих опорах просочення. Отримання доброго показника 
в цьому випадку за допомогою розчинників вважається недопустимою, так як втрачаються 
міцнісні характеристики матеріалу, поверхневе напруження ін’єктора повинне бути незначним, 
щоб отримати відповідну значну зволоженість бетонних поверхонь. Особливо це стосується 
заволожених тріщин, де ін’єктор, що надходить, повинен створювати «вгнутий» меніск. 
Час обробки повинен бути таким, щоб кристалізація матеріалу не відбувалася перед 
заповненням ним всього об’єму тріщин. З іншої сторони, знову ж видовжений час кристалізації 
може призводити до витікання ін’єктора з деяких капілярів, створюючи при цьому повітряні 
мішки (корки) особливо в тих випадках, коли маємо обмежену можливість поверхнево 
закритих тріщин. Усадка ін’єктора повинна бути найменшою, щоб не зменшувати адгезію і тим 
самим уникати місцевих нещільностей і небажаної появи напружень в ін’єкторі під час його 
кристалізації. Навпаки, корисним є незначне набухання ін’єктора [7, 8].  

Ін’єктор, що заповнює тріщину, буде корисним тільки тоді, якщо забезпечуватиметься 
відповідна адгезія до бетону та арматури, а також відповідна міцність. Стосується це перш 
за все міцності склеювання та ущільнення тріщин в бетоні зі змінною шириною розкриття 



 
 

155

по довжині. Зазвичай приймаємо, що адгезія до бетону ін’єктора повинна бути більшою 
ніж 1,5 МПа. Критичним параметром є еластичність ін’єктора до руху тріщини, тобто 
придатність до відшарування. Згідно з німецькими нормами “ZTV-Riss-93” для тріщин 
з розкриттям більше 0,3 мм, заповнених поліуретановими ін’єкторами зміни розкриття тріщин 
можуть досягати 5 %, а при розкритті тріщини більше 5 мм навіть до 10 %. Для тріщин 
з розкриттям вище 0,1 мм, заповнюваних епоксидними композиціями, допускається зміна 
розкриття тріщини за її довжиною, що не більше 0,03 мм. Це і є основна умова, в зв’язку з якою 
приймаються поліуретанові ін’єктори. При влаштуванні силового склеювання залізобетонної 
конструкції методом ін’єкції з поліуретанової композиції необхідно створювати тиск при 
запресовці p > 0,8 МПа. 

При висвердлюванні шпурів слід звертати увагу на те, щоб не пошкодити існуючу арматуру 
ремонтованої конструкції. Висвердлені отвори потрібно почистити від пилу методом 
висмоктування (пилососом). Часто застосовуване обдування конструкції стиснутим повітрям 
може призвести до закриття тріщин. В залежності від типу тріщини і виду ін’єкційного 
матеріалу тріщину закриваємо поверхнево або залишаємо відкритою. Поверхневе закриття 
здійснюємо епоксидною шпатлівкою або полімерно-цементною, щоб уникнути втрат ін’єктора 
під час його запресовки під тиском [5].  

Технологія посилення несних залізобетонних конструкцій композитними матеріалами.  
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Рис. 3. Тріщини в монолітних залізобетонних балках та плитах перекриття та покриття і 
порядок склеювання тріщин 
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Рис. 5. Схема влаштування посилення композитними 
стрічками  S&P CFK – Lamellen Sheet 

 
Для посилення використовувалися композитні стрічки на основі епоксидних смол 
з вуглеводневими волокнами типу S&P CFK-Lamellen 120/1,4 мм (150/2000) та типу 
S&P CFK-Lamellen 100/1,4 мм (150/2000), які фіксувалися на двокомпонентному епоксидному 
клею Resin 220. При посиленні балок кінці стрічок анкерувалися за допомогою композитних 
матів із вуглецевого волокна S&Р С Sheet 240 (200 г/м2) за допомогою епоксидного клею 
Resin 55 (рис. 4, 5) [5]. 

Паралельно з дослідженнями загального стану конструкцій будівлі басейну виконувалися 
заміри по визначенню внутрішньої і зовнішньої зволоженості та засоленості залізобетонних 
стін та перекриття за методикою, яка описана в [11]. За результатами вимірювання було 
встановлено середнє значення зволоженості W=8,6% < 10%. Тому для ремонтно-
відновлювальних робіт використовували ін'єкційний метод запресовування матеріалів під 
тиском (виконання гідроізоляції та ремонт тріщин) (рис. 3). Технологія проведення ремонтних 
робіт (підготовка поверхні стін в зоні влаштування шпурів, встановлення анкерів, робота 
з пістолета для ін'єкцій, заповнення шпурів ремонтним матеріалом та посилення вуглецевими 
стрічками ригелів та конструкцій перекриття детально описано авторами в [6]. 

 
Висновки 

1. Із наведеного аналізу результатів досліджень різних об’єктів, зокрема готелю „Дністер” та 
басейну готелю „Прикарпаття” ми бачимо, що, не дивлячись на незначний термін 
експлуатації, допущені помилки при проектуванні, дефекти будівництва та недоліки 
експлуатації призводять до необхідності проведення капітальних ремонтів, що у свою чергу 
спричиняє значні фінансові витрати. 
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2. Ремонт об’єктів, що описані в даній роботі, пов’язаний з певними технічними труднощами 
(особливо якщо відсутня виконавча технічна документація), бо з початку проектування 
немає ясності з багатьох питань, наприклад: яке має бути армування залізобетонних 
конструкцій, як були виконані технологічні перерви при бетонуванні, який клас бетону і ін. 

3. Отже, запропоновані ремонтні системи і матеріали, апробовано авторами на багатьох 
об’єктах, де в подібних випадках одержано добрий результат. Зокрема, басейн готелю 
„Прикарпаття”, зданий в експлуатацію 05.08.2006 р., в якому на даний час результати 
візуальних спостережень показують, що відсутні будь-які наявні дефекти (мікротріщини) 
в зонах посилення несних залізобетонних конструкцій. Отже, можна стверджувати, що 
правильне застосування композитних матеріалів при посиленні несних залізобетонних 
конструкцій дає добрий прогнозований результат. 
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Известно, что классические решения о действии сосредоточенных нагрузок на плоскую 
поверхность упругого тела были получены еще в конце 19 века Буссинеском и Фламаном, 
а затем использовались в работах И. Митчелла, А. Лява и других ученых для исследования 
распределения напряжений в упругой полуплоскости и полупространстве при нагружении их 
поверхности местными нагрузками. 

Уже в конце 20 годов прошлого века указанные выше решения стали использовать как 
теоретическую базу механики грунтов без учета особенностей деформирования оснований и 
реальных граничных условий, которые игнорировались в классических задачах теории 
упругости. Например, Н.П. Пузыревский, И.В. Яропольский и Н.Н. Маслов использовали 
решение Митчелла для определения расчетного сопротивления грунта под подошвой 
фундаментов, а в работах Г.К. Клейна, Г.И. Глушкова, М.Е. Харра использованы решения 
Буссинеска и Фламана для определения давления грунта на подпорные стены. Н.А. Цытович 
также ошибочно принимал, что решение Буссинеска можно использовать для суммирования 
напряжений в грунте при действии нескольких сосредоточенных сил на поверхности. 

Последствия от механического переноса классических решений в механику грунтов особенно 
заметны при действии сплошных распределенных по поверхности грунта нагрузок, на что 
обращено внимание в нашей работе [1].  

Например, по общему закону Гука коэффициент бокового давления грунта в состоянии покоя 
равен: 

,
10 μ

μλ
−

=       (1) 

 
а по решению Митчелла для полуплоскости он составляет λ0=1. 

Следует отметить, что еще в 1927 году была опубликована статья Н.М. Герсеванова «Общий 
интеграл уравнений Мориса Леви и его приложения» [2]. Рассматривая решение Митчелла, 
Н.М. Герсеванов отметил, что для получения единственно возможного решения плоской задачи 
теории упругости на границе должно быть заданно четыре условия, в то время как в задачах на 
определение упругого равновесия грунта таких условий задается лишь два. Таким образом, по 
мнению автора, «самая постановка задачи об упругом равновесии грунта бесконечно-большой 
глубины по существу является неопределенной». Неопределенность и произвольность 
применения решения Митчелла особенно ярко выступает при сплошной равномерно 
распределенной нагрузке q на поверхности, когда, как отмечено нами выше, решение Митчелла 
дает гидростатический закон распределения напряжений в массиве. 

В работе [2] отмечен и иной сомнительный момент указанного решения, дающего бесконечно 
большие осадки от давления полосовых нагрузок от фундаментов. 
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К сожалению, Н.М. Герсеванов не дал предложений по устранению указанных им недостатков 
при использовании моделей теории упругости в механике грунтов. 

В дальнейшем значительный вклад в моделирование основания внесли ученые, предложившие 
модель грунта в виде упругого слоя: Маргерр, К.Е. Егоров, М.И. Горбунов-Посадов, 
О.Я. Шехтер, В.З. Власов и др. Задание в этой модели физически обоснованной глубины 
сжимаемой толщи грунта сделало ее одной из основных инженерных моделей в расчетах 
осадок фундаментов и в учете распределительных свойств основания при решении контактных 
задач. Однако, если обратиться к теоретическим работам указанных выше ученых, то можно 
отметить одну важную особенность: в них получены новые зависимости только для 
определения вертикальных напряжений и осадок основания, загруженного гибкими и жесткими 
фундаментами. Распределение же горизонтальных напряжений в слое не только не найдено, но 
и не может быть найдено, так как граничные условия на концах слоя, как и в решениях 
Фламана, Митчелла, Лява и др. не задаются. 

В работе [1] нами было предложено использовать в расчетах слой конечной ширины, 
т.е. имеющий ограничения деформаций по трем осям x, y, z. Основываясь, например, на работах 
П.А. Коновалова, Ю.Ф. Тугаенко [3] и других исследователей структурной прочности грунтов, 
мы исходим из того, что при действии внешних нагрузок в основании образуется 
пространственная сжимаемая толща, за пределами которой грунт не деформируется, так как 
дополнительная нагрузка на границах этой толщи не превосходит структурной прочности 
грунта в вертикальном и горизонтальном направлениях (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель слоя конечной ширины (H х Lx х Ly) 

 
 

Сама же условная модель основания принимается в виде плиты толщиной H и шириной Lx и Ly. 
По всем граням модели, кроме дневной поверхности, устанавливаются жесткие либо 
податливые связи. Возможен также учет сцепления с недеформируемым массивом. 

Представленная модель позволяет не только получать конечные осадки, но и достоверные 
значения всех компонентов напряжений. При этом в случае сплошной распределенной 
нагрузки, а также при учете веса грунта удовлетворяется равенство (1). В работе [1] получены 
аналитические зависимости для напряжений и деформаций в плоской модели слоя конечной 
ширины, а также построены таблицы распределения горизонтального давления состояния 
покоя от единичных полосовых нагрузок, находящихся на различном расстоянии от подпорной 
стенки. Численный анализ показал, что при обычных значениях интенсивности местных 
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распределенных нагрузок, соответствующих давлению под подошвой реальных фундаментов 
зданий q=20-30 тс/м2, ширина конечного слоя Li должна выходить за пределы местных нагрузок 
на расстояние ∆L не менее высоты слоя Н. Эти требования легко удовлетворить при 
использовании современных программных комплексов (SCAD, Лира и др.). 

Проведем на примере плоской задачи сопоставление результатов определения бокового 
давления грунта на подпорные стены по предложенной модели и с использованием решения 
Митчелла. Традиционно Г.К. Клейн, Г.И. Глушков [4] и др. заменяют распределенную нагрузку 
сосредоточенными силами и используют «метод зеркального отражения», т.е. принимают, что 
внутренняя грань стенки проходит по оси симметрии полуплоскости или полупространства. 
В этом случае ними используются формулы Фламана и Буссинеска. 

Прежде всего отметим, что при замене распределенной нагрузки системой сосредоточенных 
сил горизонтальное давление вблизи поверхности грунта всегда равно нулю, что несправедливо 
для нагрузок, примыкающих к подпорным стенам. Поэтому нами рассматриваются 
распределенные нагрузки с использованием решения Митчелла. Последовательность расчета 
показана на рис. 2. 

 

 
 

При использовании решения Митчелла для полосовой нагрузки расчетная схема б) не может 
быть применена и заменяется двумя разнозначными нагрузками по схемам 1 и 2. 

Давление состояния покоя в любой точке А определяется по формуле 

),( 21 yyy KKq −=σ        (2) 

где  Kyi – коэффициенты влияния, полученные нами и представленные в табл. 1 
в зависимости от соотношения Z/bi 

На рис. 3 показано сравнение эпюр горизонтального давления покоя в зависимости от ширины 
полосы нагружения q = 10 тс/м2 для случаев: a = 1 м, b = 1 м и a = 1 м, b = 5 м. Для гибкой 
нагрузки дано сравнение результатов расчета, полученных по решению Митчелла и по 
предложенной модели слоя конечной ширины при μ = 0,24. Сопоставление двух методов 
показывает их близость только при узких площадках нагружения (b ≤ a). При широких полосах 
(b = 5a) классический метод теории упругости завышает давление в 2 раза. Если же взять 
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сплошную распределенную нагрузку, то при μ = 0,24 расхождение результатов расчета 
составляет 3,15 раза. 

Другим важным аспектом наших исследований является учет жесткости полосы, через которую 
передается давление на грунт (рис. 3). 

Естественно, что в большинстве случаев нагрузка q является лишь средним давлением, 
передаваемым на грунт фундаментами зданий и сооружений, а также транспортом. 
При передаче нагрузки через фундаменты на естественном основании вследствие 
концентрации контактных давлений под краями фундаментов эпюра горизонтального давления 
грунта на подпорные стены изменяется в зависимости от ширины полосы и ее расстояния от 
стенки. По нашим исследованиям наибольшее отличие достигается при малых расстояниях а и 
широких полосах b = 5a, когда максимальное значение горизонтального давления max

yσ  
увеличивается на 30 %. 

 
 

Таблица 1 – Коэффициенты влияния Ky 
 

z/b Ky z/b Ky z/b Ky 

0 1,00000 0,80 0,06949 1,65 0,01063 

0,025 0,93644 0,85 0,06029 1,70 0,00977 

0,05 0,87352 0,90 0,05257 1,75 0,00901 

0,1 0,75191 0,95 0,04605 1,80 0,00891 

0,15 0,63924 1,00 0,04052 1,85 0,00770 

0,20 0,53824 1,05 0,03581 1,90 0,00714 

0,25 0,45018 1,10 0,03178 1,95 0,00663 

0,30 0,37510 1,15 0,02831 2,00 0,00617 

0,35 0,31226 1,20 0,02531 2,20 0,00469 

0,40 0,25990 1,25 0,02271 2,40 0,00365 

0,45 0,21692 1,30 0,02045 2,60 0,00289 

0,50 0,18169 1,35 0,01847 2,80 0,00233 

0,55 0,15284 1,40 0,01673 3,00 0,00190 

0,60 0,12919 1,45 0,01520 3,50 0,00121 

0,65 0,10977 1,50 0,01385 4,00 0,00081 

0,70 0,09376 1,55 0,01265 4,50 0,00057 

0,75 0,08051 1,60 0,01158 5,00 0,00042 
 
 

В заключение рассмотрим длинную подпорную стенку, ограждающую четверть- пространство, 
загруженное на поверхности нагрузкой, распределенной по площади прямоугольника. 
Использование «метода зеркального отражения» показано на рис. 4. Если же нагрузка 
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примыкает к подпорной стенке, расчет упрощается, что позволяет сделать некоторые выводы. 
При этом мы используем известное решение Лява-Короткина [5]. В соответствии с рис. 4 
расчетная схема такого загружения соответствует горизонтальному давлению σy по плоскости 
zx для прямоугольной площадки с размерами 2А = 4а и 2В = 2b (схема 1, при с = 0). 

 

а=1м; b=1м; q=10тс/м2 

 
 
 

 
 

а=1м; b=5м; q=10тс/м2 

 
 

Риc. 3. Эпюры изменения давления покоя в зависимости от ширины 
полосы нагружения и ее гибкости 
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Для любой точки вдоль центральной оси z, проходящей через точку 0, решение В.Г. Короткина 
[5] дает следующую зависимость для горизонтальных напряжений в массиве: 
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Приняв условие а→∞, b→∞, из (3) получим для сплошной равномерно распределенной 
нагрузки q: 

).5,0( +→ μσ qy       (4) 
 

Для верхней точки «0» центральной оси (при z=0) найдем 

 

qbarctgy ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ −−= )21)(2(10 π

μσ .     (5) 

 
Пользуясь формулой (5), нетрудно найти максимальное давление в этой точке при условии 
примыкания нагрузки q к стенке с любым соотношением сторон прямоугольной области 
нагружения. 

Например, для квадрата при 5,0=b получим 

 
[ ] q)21(70483.010y ⋅μ−−=σ . 
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Используя пример Г.И. Глушкова [4] при μ=0,3 и q=40 тс/м2, получим 

 

72,2871807,0max
0 == qyσ  тс/м2. 

 

Замена же автором [4] распределенной нагрузки четырьмя сосредоточенными силами дала 
максимум давления max

0yσ = 19,8 тс/м2 на глубине z = 0,25 м (т.е. на 30 % меньше). 

Этот же пример решен нами численно по модели слоя конечной ширины. Эпюры давления 
грунта на различных вертикальных осях показаны на рис. 5. Так как взята площадка 
нагружения небольших размеров, то получаемые по этой модели результаты близки к решению 
с использованием формул (3) и (5): max

0yσ = 23,475 тс/м2 (менее на 22 %). Но, если взять 
сплошную распределенную нагрузку по всей дневной поверхности q = 40 тс/м2, то давление по 
формуле (4) окажется равным yσ = 40(0,3 + 0,5) = 32 тс/м2, а по предлагаемой модели слоя 

)3,01(
3,040

−
=yσ = 17,143 тс/м2, т.е. почти в 2 раза меньше. 

В заключение покажем, что при b→∞ из формулы (3) можно получить распределение давления 
грунта от полосовой нагрузки шириной 2а, примыкающей к длинной подпорной стенке 
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Результаты расчета по этой формуле полностью совпадают с решением, использующим 
зависимость Митчелла. 
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а) – схема нагружения; б) – эпюры горизонтального давления. 

Рис. 5.  Пример определения давления грунта на подпорную стенку по пространственной 
модели слоя конечной ширины,(исходные данные [4]) 

 
Выводы 

1. Использование классических решений Фламана, Буссинеска, Митчелла и Лява для определения 
горизонтального давления от местных нагрузок на поверхности возможно лишь при узких 
площадках нагружения. 

2. При широких площадках внешних нагрузок на поверхности, а также при суммировании 
нескольких нагрузок использование указанных выше решений дает завышенные значения 
коэффициента бокового давления грунта состояния покоя – λо. Так, для сплошной нагрузки q 
в плоской задаче λо→1, а в пространственной – λо→(0,5+μ). 

3. Для моделирования грунтового массива, удерживаемого подпорными стенами, рекомендуется 
использовать основание в виде слоя конечной ширины, учитывающего образование в 
нагружаемом массиве грунта граничной поверхности, за пределами которой грунт не 
деформируется. Предложенная модель дает достоверные результаты при любых размерах 
площади нагружения поверхности. 

4. При передаче внешних нагрузок на грунт через жесткие фундаментные конструкции 
невыгоднейшее значение горизонтального давления грунта на подпорные стены следует 
определять с учетом изгибной жесткости фундаментов. 
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УДК 624.21 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ РАМНЫХ ПУТЕПРОВОДОВ 

 
Мирошниченко С.В.  
Украинская государственная академия железнодорожного транспорта 
 

Обследование ряда рамных путепроводов, которые находятся в ведении Южной железной 
дороги, а также промышленных предприятий, выявили схожесть дефектов этих сооружений [1]. 
Обследование выполнялось специалистами кафедры строительных материалов, конструкций 
и   сооружений Украинской государственной академии железнодорожного транспорта 
с февраля 2004 по июль 2007 г. 

Обследование включало: 

- анализ данных карточки искусственного сооружения; 

- анализ предыдущих результатов обследования путепроводов; 

- испытание путепроводов нагружением с замерами деформаций (с помощью прогибомеров) 
и напряжений (с помощью тензометрических датчиков) в наиболее поврежденных 
конструкциях и узлах; 

- обмеры путепроводов с составлением обмерочных чертежей; 

- анализ напряженно-деформированного состояния конструкций путепроводов методом 
конечных элементов с помощью программного комплекса ЛИРА 9,0–9,2.  

Наиболее подробно проанализируем дефекты и методы их устранения на примере двух 
путепроводов: 

- путепровод железнодорожный однопутный, расположенный на 802 км ПК2 участка 
Гребёнка – Черкассы (Гребенка − Бахмач − им. Т. Шевченко) Южной железной дороги 
(рис.1); 

- путепровод железнодорожный однопутный, расположенный на перегоне ст. Сартана – 
ст. Сортировочная ОАО МК «Азовсталь» (рис. 2).  

Схожесть этих путепроводов также подчеркивает то, что оба имеют сверху один 
неэлектрифицированный путь, езда осуществляется на балласте, под путепроводом проходит 
двухпутный электрифицированный участок (в первом случае Гребенка-Полтава, во втором – 
Мариуполь-Донецк), оба путепровода расположены под углом к нижним путям. 

Путепровод на 802 км участка Гребёнка – Черкассы возведен в 1912 г. по расчетным нормам 
1907 г. В 1941 г. путепровод был взорван, его часть между нынешними опорами №№ 2' и 5 
(включительно) была разрушена. В 1949 г. вместо разрушенных рам были устроены новые. 

К 2000 г. на ригели были уложены новые балластные корыта из железобетонных блоков, 
в 2005 г. деревянные шпалы заменены железобетонными.  

Путепровод на перегоне ст.Сартана – ст. Сортировочная ОАО МК «Азовсталь» был построен 
в 1934 году. В настоящее время он соединяет два металлургических гиганта: «Азовсталь» и 
«Завод Ильича». 
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Дефекты и повреждения этих двух путепроводов также имеют схожий характер. 

1. Тротуары засыпаны щебнем. 

2. Осыпается защитный слой на ригелях рам и стойках, местами обнажена ржавая арматура. 

3. Обильное выщелачивание из-под плит балластного корыта. 

4. На некоторых опорах имеются сколы бетона с оголением ржавой рабочей арматуры. 

Кроме того, на путепроводе ОАО МК «Азовсталь» наблюдается негабаритность между 
стойками путепровода и путями Донецкой железной дороги. 

 

 
Рис. 1. Конструктивная схема путепровода, расположенного на 802 км  

участка Гребёнка – Черкассы 
 
 

 
 

Рис. 2. Общий вид путепровода, расположенного на перегоне  
ст. Сартана – ст. Сортировочная ОАО МК «Азовсталь» 

 
Для восстановления эксплуатационных свойств этих сооружений была разработана технология 
ремонта с помощью металоинъекционной обоймы [2]. 
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Основное преимущество металоинъекционной обоймы – полная изоляция сооружения от 
агрессивной среды извне и внутри, в том числе от действия электрических токов. 

Ремонт железобетонного рамного путепровода на участке Гребенка – Черкассы Южной ж.д. 
был произведен силами кафедры БМКС УкрГАЖТ с привлечением студентов в сентябре-
октябре 2006 г. 

Примененные материалы, конструктивные решения и технологии: 

- усиление стоек монолитными железобетонными вкладышами из бетона оптимального 
состава с добавкой-суперпластификатором С-3 (рис. 3); 

- усиление вутов на стойке № 2' металлоинъекционной рубашкой (рис. 4); 

- усиление наружных ригелей металлоинъекционными рубашками-полуобоймами в пролетах: 
№ 0÷1 со стороны ст. Дарница, №2'÷3 со стороны ст. Гребенка, № 5'÷6 с обеих сторон 
(рис. 3);    

- инъектирование в конструкции суперпластифицированной цементно-водной суспензии 
(СПЦВС), в том числе с минеральным наполнителем, заделка повреждений 
полимерцементным раствором оптимального состава; 

- нанесение на поверхности конструкций антикоррозионных составов: ЗС-1М серо-бежевого 
и ЗС-3М черного. 

Большое внимание следует уделять подготовке металлических листов обоймы. Толщина листов 
может находится в пределах 2-3 мм, если речь идет только об изоляции сооружения, и до 10 
мм, если параллельно решается вопрос усиления конструкции. Поверхность листов должна 
быть тщательно очищенна от масляных загрязнений, окалины и ржавчины, при этом в случае 
применения для очистки гидропескоструйных аппаратов поверхность, которая будет обращена 
наружу конструкции, необходимо сразу после обработки хорошо высушить и покрыть первым 
слоем защитного состава. Это связано с тем, что поверхность металла после 
гидропескоструйной обработки становится сильно активной, и на ней практически сразу 
происходит окисление. 
 

   

 

Рис. 3. Конструкции усиления путепровода, расположенного на 802 км 
 участка Гребёнка – Черкассы 
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Рис. 4. Повреждение вута и его усиление металлоинъекционной рубашкой 

 
Капитальный ремонт железобетонного путепровода в г. Мариуполе (ООО МК “Азовсталь”) 
проводил ООО “Трансстрой” по проектным решениям УкрГАЖТ (май 2007 г. – 
нгоябрь 2007 г.). 

Примененные материалы, конструктивные решения и технологии: 

- усиление стоек металоинъекционными обоймами (рис. 5) с нагнетанием в обойму СПЦВС 
с добавкой-суперпластификатором С-3; 

- усиление наружных ригелей металлоинъекционными рубашками-полуобоймами; 

- инъектирование в конструкции суперпластифицированной цементно-водной суспензии 
СПЦВС, заделка повреждений полимерцементным раствором оптимального состава; 

- нанесение на поверхности конструкций антикоррозионных составов: ЗС-1М серо-бежевого 
и ЗС-3М черного. 

 

  
Рис. 5. Повреждения стоек путепровода и их усиление при помощи 

металлоинъекционной обоймы 
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Причины разрушения этих путепроводов также схожие. Трещины возникли от вертикальной 
нагрузки, в том числе при многократном повторении циклов нагружений [3; 4], которые 
привели к разрыву бетона в поперечном к вертикальным силам направлении. Существенное 
влияние, видимо, оказали силы разрыва в бетоне из-за возникновения токов утечки в стойках 
при движении поездов и электрокоррозии бетона [5, 6]. Состояние стоек путепровода на 
Южной ж.д. несколько лучше в связи с тем, что они более массивные и соответственно имели 
больший запас прочности. Соответственно усиление стоек этого путепровода носило 
локальный характер. В случае с путепроводом ООО «Азовсталь» стойки находились 
в аварийном состоянии и требовали немедленного усиления, причем проведения его при 
движении поездов и с увеличением подмостового габарита. В таком случае можно было 
применить только усиление с помощью металлоинъекционной обоймы. Совместную работу 
обоймы с телом конструкции обеспечивали анкера, вклеенные в бетон и приваренные к обойме, 
а также заполнение обоймы под давлением, что позволяет создать небольшое предварительное 
натяжение в металле обоймы. 

Кроме того, общеизвестно, что сталебетонные конструкции (бетон в стальной обойме) имеют 
намного большие несущую способность, надежность и долговечность, чем аналогичные 
сечения железобетонные. Наиболее эффективным является применение толщины наружного 
стального листа толщиной 2-4 мм. Сталебетонные конструкции при этом выдерживают 
значительные сжимающие нагрузки, т.к. стальной наружный лист расположен в зоне 
максимальных напряжений, он имеет намного большую площадь сечения, чем отдельные 
арматурные стержни, при этом увеличиваются площадь бетонного ядра и его прочность 
в условиях объемного напряженного состояния (обжатия стальной обоймой). 

В случае нагнетания СПЦВС под обойму достигается эффект дополнительной пропитки 
старого разрушенного бетона суспензией с повышенной проникающей способностью и 
заполнения всех полостей, в том числе и недобетонированных при строительстве. 

Завершающим этапом ремонта обоих путепроводов было покрытие их защитными составами, 
как металла, так и бетона (рис. 6). Это позволяет исключить коррозию металла и прекратить 
карбонизацию бетона, что в итоге продлевает долговечность конструкции 

 

 

Рис. 6. Общий вид путепровода, расположенного на 802 км участка Гребёнка – Черкассы, 
после проведения ремонтных работ 
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Застосування традиційних складів асфальтобетону з використанням нафтових дорожніх бітумів 
і особливо при застосуванні полімерів для покращення їх властивостей вимагає за технологією 
приготування та укладання асфальтобетонної суміші при досить високих температурах 
140-190оС. Це призводить до значних енерговитрат, суттєвого забруднення оточуювального 
середовища, значно зменшує термін будівельного сезону і ускладнює технологію робіт при 
укладанні асфальтобетонної суміші та її ущільненні у випадку, коли суміш охолоджується до 
температур нижче допустимих.  

Крім того, для умов Києва є постійна потреба проведення дорожньо-будівельних робіт 
з ремонту та будівництва асфальтобетонних шарів практично на протязі всього року, у тому 
числі при низьких температурах. Це також потребує зменшення температури укладання 
асфальтобетонної суміші із забезпеченням належної якості асфальтобетону після його 
ущільнення. 

На сьогоднішній день на практиці вже почалося застосування різних підходів для зменшення 
температури приготування та укладання асфальтобетонних сумішей без погіршення якості 
асфальтобетону. Для цього застосовують спеціальні модифікатори для бітумів або 
асфальтобетону, що дозволяють зменшити в’язкість бітуму при приготуванні і укладанні 
асфальтобетонних сумішей. Такі асфальтобетонні суміші у західних країнах називають 
«низькотемпературні» або «теплі суміші». На Україні вже є приклади застосування подібних 
модифікаторів імпортного виробництва, що, як правило, мають високу ціну і підвищують 
вартість асфальтобетонної продукції при їх застосуванні. 

З 2003 року в Дніпропетровську фірмою „МІСЬКШЛЯХРЕМБУД” почався випуск та 
застосування модифікатора К-1, що дає змогу виготовляти та укладати асфальтобетон при 
температурах на 20-40 оС нижче традиційних температур. На даний час організовує постачання 
модифікатора бітума К-1 фірма «УКРДОРХІМ». За її сприянням було організовано аналіз 
досвіду будівництва в Україні асфальтобетонного покриття та будівництво дослідних ділянок 
в Києві.  

На основі узагальнення досвіду застосування вітчизняного модифікатора бітуму К-1 були 
розроблені пропозиції щодо його застосування з метою підвищення екологічності, якості робіт 
а також зменшення енерговитрат та собівартості при виробництві гарячих асфальтобетонних 
сумішей, здійснення широкої апробації модифікатора бітуму К-1 для уточнення раціональних 
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умов його застосування при виконанні дорожніх робіт на різних автотранспортних 
об’єктах Києва.  

Модифікатор бітуму К-1 є багатофункціональним, а саме: 

1. є поверхнево-активною речовиною катіонної дії, до 100 % збільшує адгезію бітуму 
з кислими, ультракислими і основними кам’яними матеріалами; 

2. є пластифікувальною добавкою, яка знижує тертя як у самому бітумі на 
макромолекулярному рівні, так і між частинками кам’яних матеріалів; 

3. виключає поляризацію молекулярних зв’язків основних вуглеводнів бітуму в 
асфальтобетонних сумішах; 

4. модифікатор К-1 є достатньо термостійким, при робочій температурі бітуму до 160 ºС не 
випаровується і не втрачає своєї активності на протязі одного місяця і більше на відміну від 
зарубіжних аналогів. Він легко розчиняється у бітумі при температурі 100-160 ºС. 

При застосуванні модифікатора К-1 досягається значне покращання таких основних 
характеристик асфальтобетону як щільність, водонасичення, коефіцієнт водостійкості, при 
цьому інші фізико-механічні властивості не погіршується, а за деякими показниками 
перевищують вимоги нормативних документів. 

Використання модифікатора К-1 дозволяє отримати водостійке асфальтобетонне покриття 
високої якості, не підвищуючи вмісту бітуму. Асфальтобетонну суміш з модифікатором К-1 
можна ущільнити до потрібної щільності при значно ширшому температурному інтервалі 
(на 20-40 ºС в меншу сторону в порівнянні з традиційними) без погіршення фізико-механічних 
характеристик асфальтобетону. 

За рахунок ефективної пластифікувальної дії модифікатора К-1 при температурах технологічної 
переробки бітуму є можливість досягати необхідної зниженої в’язкості дорожнього бітуму при 
більш низьких температурах, що призводить до економії енергоресурсів, а також зменшення 
інтенсивності старіння бітуму при його довготривалому розігріві в бітумних котлах і при 
виробництві асфальтобетонних сумішей, – температура бітуму у витратних котлах з 
модифікатором К-1 (при дозуванні –0,65 кг на 1 т асфальтобетонної суміші) понижується 
до 140 ºС і температура інертних матеріалів в сушильному барабані змішувача – до 150 ºС. При 
збільшенні вмісту модифікатора в бітумі можливе приготування асфальтобетонних сумішей і 
при більш низьких температурах. 

Модифікатор бітуму К-1 є водною дисперсією, його можна вводити як в бітумні котли з 
наступним перемішуванням циркуляційними насосами, так і безпосередньо в змішувач 
асфальтобетонної змішувальної установки. 

Покриття та основи з асфальтобетонних сумішей слід влаштовувати в суху погоду. Укладання 
сумішей слід проводити весною та влітку при температурі повітря не нижче ніж 5 °С, восени – 
не нижче ніж 10 °С. 

Як виняток роботи з використанням гарячих сумішей допускається проводити  при температурі 
повітря не нижче ніж мінус 5 °С за умови дотримання вимог «Рекомендацій з влаштування 
асфальтобетонних шарів покриття  при низьких температурах Р А.3.1-218-02070915-713:2007». 

Перед влаштуванням шару дорожнього одягу по існуючому покриттю необхідно відновити 
монолітність старого покриття відповідними ремонтними методами (ліквідувати його дефекти 
у вигляді тріщин, вибоїв). При глибині колії на старому покритті понад 1 см його слід 
попередньо вирівняти шляхом влаштування вирівнювального шару, термопрофілюванням або 
фрезуванням. 
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Основу, на яку укладається суміш, необхідно очистити від пилу та бруду. Вологу основу 
потрібно висушити. Не пізніше, ніж за 6 годин до початку укладання суміші шар, що 
розташований нижче, обробляють (підгрунтовують) органічними в’язними: бітумною 
емульсією, рідким в’язким бітумом марки БНД 60/90, БНД 90/130.  

Довжина ділянки укладання суміші (асфальтоукладачем) залежить від температури повітря, 
швидкості вітру і призначається в межах 30-50 м. 

Для досягнення проектної товщини конструктивного шару з гарячої суміші товщина шару після 
асфальтоукладача з працюючим трамбувальним брусом та пасивною вигладжувальною плитою 
повинна бути на 15-20 % більша проектної, після асфальтоукладача з працюючим 
трамбувальним брусом та віброплитою – на 10-15 % . 

Ущільнення суміші починають безпосередньо після укладання. 

Кількість котків, що ущільнюють шар асфальтобетону при влаштуванні покриттів із 
асфальтобетонних сумішей на модифікованих бітумах, призначають  з таким рахунком, щоб 
завершити ущільнення при температурі не менше 70 ° С. 
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МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ОБЛАСТИ 
ДЕФЕКТООБРАЗОВАНИЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

 
Оксень Е.И. 
Пархоменко В.В. 
Цокур В.Г 
Автомобильно-дорожный институт Донецкого национального технического университета 
 
1. Введение 

Измерение и фиксирование сигналов акустической эмиссии, как правило [1, 2], осуществляют с 
помощью контактных пьезокерамических преобразователей и аналого-цифровых 
преобразователей, подключенных к компьютеру или микропроцессорному комплекту. 
Применение цифровых методов измерения и обработки сигналов [3] с частотой опроса 
300÷400 Ксемпл позволяет выполнить аппаратуру диагностирования с временными 
интервалами фиксирования, соответствующими прохождению акустических импульсов в 
исследуемом объекте расстояния не более 1÷5 см. Использование для анализа нескольких 
расположенных на обусловленном расстоянии друг относительно друга датчиков создаёт 
возможность определения координат области дефектообразования по разности времени 
поступления к ним сигналов [4]. 

В настоящей работе рассмотрены вопросы разработки метода определения пространственных 
координат области дефектообразования в железобетонных конструкциях на основе анализа 
сигналов акустической эмиссии, полученные совместно с ГосдорНИИ. 

2. Цель работы 

Цель работы – повышение надежности и уменьшение трудовых расходов обследований 
технического состояния железобетонных конструкций и асфальтобетонных покрытий путем 
определения пространственных координат зон дефектообразования при статических и 
эксплуатационных нагрузках. 

3. Методика исследований 

Исследование особенностей распространения сигналов акустической эмиссии во времени в 
железобетонных конструкциях относительно решётки датчиков проводилось на основе 
цифрового четырёхканального комплекса акустического контроля (рис. 1а), состоящего из 
ноутбука 1 в защищённом исполнении производства фирмы Panasonic (Япония), аналогово-
цифрового преобразователя (АЦП) ADA-1406 (14 разрядный АЦП, 8 входных 
дифференциальных каналов, 350 Ксемпл) 2 производства фирмы Холит Дейта Системс 
(Украина), усилителя заряда LE-41 (4 канала, максимальная амплитуда заряда 9 нКл, верхняя 
граница полосы пропускания 22000 Гц, пик-пик выходного напряжения ±8 В) 3 производства 
фирмы L-card (Россия). Управление и передача сигналов от АЦП ADA-1406 осуществлялось по 
шине USB. Для питания усилителя заряда LE-41 в комплексе применены два источника 
питания 4 производства фирмы MeanWell (Тайвань). 

Антенная решётка датчиков (АРД) 5 Т-образной формы с четырьмя регулярно 
расположенными датчиками (рис. 1, б) выполнена с размером ячейки a = 0,4 м. Расчётная схема 
поступления акустического сигнала к датчикам антенной решётки представлена на рис. 2. 
Принцип действия антенной решётки датчиков основан на том, что при позиционировании 
АРД относительно плоской поверхности исследуемого объекта скорость распространения 
акустической волны v в его материале принимается одинаковой во всех направлениях, время 
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поступления акустического импульса от предполагаемой области дефектообразования И к 
каждому из датчиков 1–4 определяется координатами x, y, z и размером ячейки a. 

Для управления функционированием комплекса акустического контроля разработано 
специализированное программное обеспечение, состоящее из программ: 

– Read4Channеls – визуализация на отдельных дисплеях сигналов с четырёх датчиков 
антенной решётки в режиме реального времени. Предназначена для настройки и 
предварительного контроля работоспособности комплекса; 

а) б) 

 

 
 
 

 

 

а) общий вид; б) крепление пьезодатчика на решётке 
Рис. 1. Комплекс акустического контроля 

 
 
– ReadWrite4Channеls – запись в файл сигналов от четырёх датчиков антенной решётки 
в течение заданного периода времени. Является основной измерительной программой 
комплекса акустического контроля;  

– SpeedOfWave – расчёт скорости распространения акустической волны в материале 
исследуемого элемента конструкции; 

– CoordinateOfBug – расчёт координаты области дефектообразования по временной разности 
поступления акустической волны к датчикам антенной решётки. 
 

 
 

Рис. 2. Схема локации области образования дефекта  
антенной решёткой датчиков 
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4. Результаты исследований 

4.1. Определение скорости распространения акустической волны в материале 
исследуемого элемента конструкции. При определении скорости распространения 
акустической волны фиксируется процесс прохождения акустического импульса, 
смоделированного на поверхности исследуемого объекта, относительно которой 
позиционирована АРД так, что точка генерирования акустического импульса обязательно 
совпадает с осью X (рис. 2) датчиков 1–3–2. Вид смоделированного на поверхности 
исследуемого объекта акустического импульса, зафиксированного при частоте опроса 
SR = 20000 Ксемпл датчиками 1 и 2, приведен на рис. 3. 

 

 
  1 и 2 – номера датчиков 

Рис. 3. Вид смоделированного на поверхности исследуемого объекта 
акустического импульса 

 
В соответствии с рекомендациями [4] за момент прихода акустического импульса к датчикам 
принималось развитие максимальных значений интенсивности импульса в первой 
положительной полуволне колебаний. На диаграмме начального  фрагмента (рис. 4) разность 
хода акустического импульса относительно датчиков 1 и 2 показана как T1-2.  

 
1 и 2 – номера датчиков 

Рис. 4. Диаграмма начального  фрагмента акустического импульса   
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Поскольку на диаграмме по оси абсцисс отложены номера серий опроса группы датчиков 1–4, 
то, с учётом принятой частоты опроса величина временной задержки поступления сигнала к 
датчикам составит 

2 1
1 2 2 1

1n nT t t
SR−
− +

= − = ,     (1) 

где it  – момент время достижения максимального значения интенсивности импульса на i-м 
датчике, с;  

in  – номер серии опроса i-го датчика с максимальным значением интенсивности 
импульса. 

Значение временной задержки сигнала (1) может быть уточнено на основе оценки характера 
изменения сигнала в зоне локальных максимумов, например, интерполяции кубическими 
сплайн-функциями.  Так, приняв за область  интерполяции  временной промежуток из 6 серий 
опросов (три интервала до максимума, два – после) и вычислив коэффициенты кубического 
сплайна, можно построить кусочно-гладкое приближение intF  функции сигнала – кривая 1 на 
рис. 5. Вычислив  производную приближения функции сигнала на исследуемом временной 
промежутке  

( int )int i
i

d FdF
dt

=  

и решив уравнение 

int 0idF =       (2) 

можно получить уточнение времени достижения максимального значения интенсивности 
импульса на i-м датчике itΔ . На рис. 5 представлено такое решение для сигнала, 
зафиксированного датчиком 1. 

 
1 – 1intF ; 2– 1intdF  

Рис. 5. Уточнение временной задержки сигнала кубическими сплайн-функциями 
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Тогда скорость распространения акустической волны в исследуемом объекте для принятого 
расположения датчиков в АРД может быть определена как 

 

( )2 1 2 1 2 1

2 2
1

a a SRv
t t n n SR t t

⋅ ⋅ ⋅
= =

− − + + ⋅ Δ − Δ
.    (3) 

 
 

4.2. Определение координат области дефектообразования. В соответствии с расчётной 
схемой (см. 2) временная разность поступления акустической волны к датчикам антенной 
решётки определится уравнениями 

 

( )

( )

( )

2 2 2 2 2 2

1

2 2 2 2 2 2

2

22 2 2 2 2

3

a x y z x y z
Dt

v

a x y z x y z
Dt

v

x a y z x y z
Dt

v

⎧ − + + − + +⎪ =⎪
⎪
⎪ + + + − + +⎪ =⎨
⎪
⎪ + − + − + +⎪ =⎪
⎪⎩

               (4) 

 
где 1 1 3Dt t t= − , 2 2 3Dt t t= − , 3 4 3Dt t t= − .  

 

Решением системы (4) при заданных временных разностях поступления акустической волны к 
датчикам iDt  были получены аналитические зависимости для расчёта координат x, y, z области 
дефектообразования И вида 

  

1 1 2 3

2 1 2 3

3 1 2 3

( , , , , )
( , , , , )
( , , , , )

x P Dt Dt Dt a v
y P Dt Dt Dt a v
z P Dt Dt Dt a v

=⎧
⎪ =⎨
⎪ =⎩

     (5) 

 
 

Зависимости для расчёта координат iP  представляют собой многочлены, и ввиду громоздкости 
в статье не приводятся, но обеспечивают удобство программирования и быстроту вычислений. 
Временные разности поступления акустической волны к датчикам iDt  рассчитываются в 
соответствии с алгоритмом, изложенным в п.1. Графическое представление схемы расчёта 
приведено на рис. 6 для примера записи  файла сигналов от четырёх датчиков антенной 
решётки. 

, 

. 

 1 

, 
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1, 2, 3 и 4 – номера датчиков 
Рис. 6. Диаграмма начального  фрагмента акустического импульса 

 
 
 
Таким образом, временная разность поступления акустической волны к датчику 1 относительно 
датчика 3 будет определена как  

 

1 3
1 1 3

2n nDt t t
SR

− +
= + Δ − Δ . 

 
 

 Лабораторные испытания разработанного комплекса акустического контроля при 
моделировании образовании дефектов в железобетонных плитах строительной части 
лабораторного корпуса показали, что точность определения координат x–y координат 
составляет 2÷5 % при расстоянии от центра АРД до 5 м. 
  
  
Выводы 

1. Разработанные метод определения пространственных координат области 
дефектообразования в железобетонных конструкциях, аппаратура и программное 
обеспечение комплекса акустического контроля могут быть рекомендованы для принятия за 
основу методики цифровой локации дефектов в железобетонных конструкциях и 
асфальтобетонных покрытиях. 

2. Разработанные аппаратура и программное обеспечение комплекса акустического контроля 
могут быть рекомендованы для промышленной апробации при проведении испытаний 
железобетонных конструкций. 
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СОСТОЯНИЕ ОБДЕЛКИ  
 

Петренко В.Д. 
Тютькин А.Л.  
Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта 
Петренко В.И. 
Киевметрострой 
 
Важную роль в формировании НДС системы «крепление–массив» играет развитие напряжений 
и перемещений в массиве, так как он является самонагруженной частью системы и 
перераспределяет напряжения в обделке. Поэтому для нормальной эксплуатации следует с 
самого начала ввести конструкцию в совместную работу с окружающим массивом путем 
заполнения полостей, образовавшихся в процессе проходки. Но при проходке щитом за 
хвостовой оболочкой в первом и втором смонтированных кольцах обделки между ними и 
массивом может образовываться щель за счет выработанного пространства для монтажа колец. 
Так как щит имеет толщину 4...6 см в хвостовой оболочке и для монтажа обделки оставлен 
строительный зазор, то при освобождении смонтированного кольца из-под хвостовой оболочки 
после передвижения щита и размещении его в проектном положении между ним и 
окружающим массивом остается промежуток не 
меньше 10...25 см. Оставленная щель должна быть 
заполнена песчано-цементным раствором при 
первичном нагнетании. Представленные ниже 
материалы доказывают, что неверно выполненный 
процесс первичного нагнетания приводит к 
значительному изменению НДС системы «обделка–
массив». 

При выполнении первичного нагнетания за обделку на 
внешнюю поверхность обделки начинает действовать 
избыточное давление песчано-цементного раствора, 
который заполняет пространство между массивом и 
обделкой. Значение давления в некоторых случаях 
является значительным (отмечены случаи, когда 
давление песчано-цементного раствора было 
равно 70…75 % от горного давления [1]), что может 
свидетельствовать о невыполнении технологии 
проведения работ.  

Для анализа влияния первичного нагнетания 
применена модель железобетонной обделки 
с взаимодействием с окружающим массивом (рис. 1). 

Общее число узлов КЭ-модели – 40 989, общее число 
КЭ – 36 456. Модель была создана таким образом, 
чтобы воспроизвести все реальные геометрические 
размеры перегонного тоннеля, взятые из проектной 
документации: диаметр внутренний – 5,1 м, диаметр 
внешний – 6,0 м (железобетонные блоки В30).  

Рис. 1.  Конечно-элементная модель 
(КЭ-модель) перегонного тоннеля со 
взаимодействием с окружающим 

массивом 
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На схему наложены граничные условия: верх модели – без закреплений; стороны, 
параллельные оси тоннеля (плоскость YZ), – запрещение перемещений по осям X и Y; стороны, 
перпендикулярные оси тоннеля (плоскость XZ), – запрещение перемещений по оси Y (это 
наиболее точно отвечает условию плоской деформации); низ модели – запрещение 
перемещений по осям X, Y и Z. Эти граничные условия наиболее точно позволяют 
воспроизвести реальную картину деформации модели [2].  

Модели были заданы деформационные свойства материалов, которые получены из реальных 
лабораторных исследований. В роли окружающего массива была принята глина спондиловая 
сухая маловлажная с коэффициентом по М.М. Протодъяконову  f = 1, модуль упругости 
Е = 35 МПа, коэффициент Пуасона μ = 0,3, плотность γ = 1,9 т/м3. Деформационные свойства 
железобетона получены как приведенные характеристики на основе предложенных в работе [3] 
формул и составляли: железобетон В30, модуль упругости Е = 38 500 МПа, коэффициент 
Пуасона μ = 0,02, плотность γ = 2,5 т/м3. Деформационные характеристики цементно-
грунтового материала следующие: модуль упругости Е = 2·103 МПа, коэффициент Пуасона 
μ = 0,2, плотность γ = 2,1 т/м3. 

В разработанной КЭ-модели перегонного тоннеля предусмотрена щель шириной 10 см, которая 
находится в верхней части свода и характеризуется углом раствора 30…35°, отложенного от 
вертикали. Таким образом, щель занимает 1/6 поверхности обделки. Для того, чтобы решение 
этой задачи МКЭ мультифронтальним методом было корректным, то есть, чтобы матрица 
жесткости не стала сингулярной по причине наличия полости среди элементов с явными 
деформационными характеристиками, считаем, что щель заполнена воздухом с модулем 
упругости Е = 0,06 МПа, коэффициентом Пуасона μ = 0,49 и плотностью γ = 0,0001 т/м3. 

На основе результатов численных расчетов (рис. 2 и 3) проведен сравнительный анализ случая 
модели со щелью и модели с проведенным нагнетанием (толщина слоя 20 см). Из результатов 
анализа можно сделать вывод о том, что наличие щели между обделкой и окружающим 
массивом, причиной появления которой являются технологические процессы проходки 
перегонного тоннеля щитовым способом и монтажа обделки, а также неправильное 
выполнение первичного нагнетания (его задержка или некачественное проведение) 
значительно повышает вертикальные перемещения (в 1,2 раза). Если в случае первичного 
нагнетания перемещения замковой части по оси Z составляли 87,2...94,8 мм, то в случае щели 
они составляют 101,1...115,5 мм (рис. 2, а, б). Причем вертикальные перемещения верха модели 
(мульда оседания) выросли с 117 до 202 мм (в 1,6 раза). Анализ напряжений позволяет сделать 
вывод о том, что они, незначительно изменившись качественно, в сравнении со случаем 
выполненного нагнетания, изменилась количественно в сторону уменьшения. Например, 
количественно они уменьшаются в 1,05...1,19 раза (напряжение по оси X), в 1,13...1,36 раза 
(напряжение по оси Y) и в 1,01...1,1 раза (напряжение по оси Z). Это объясняется тем, что при 
возможности развития окружающим массивом некоторых некритических деформаций, при 
которых не нарушается его цельность, напряжения в обделке уменьшаются [4]. В научных 
источниках описаны технологии, в которых возможность развития контролируемых 
пластических деформаций в массиве позволяет снизить уровень напряжений в обделке, однако 
методика контроля над деформациями не разработана по причине сложных процессов, которые 
развиваются в массиве [4].  
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а) 

 

б) 

 

в) 

 

г) 

 
а) нормальные напряжения по оси X; б) нормальные напряжения по оси Y;  

в) нормальные напряжения по оси Z; г) касательные напряжения в плоскости XZ. 
Рис. 2. Изолинии и изополя параметров НДС перегонного тоннеля в случае щели над обделкой 

а) в) 
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б) 

 

г) 

а) нормальные напряжения по оси X; б) нормальные напряжения по оси Y; 
в) нормальные напряжения по оси Z; г) касательные напряжения в плоскости XZ. 

Рис. 3. Изолинии и изополя параметров НДС перегонного тоннеля  
в случае щели над обделкой (массив вокруг обделки) 

 
 

Проведем проверку прочности обделки по эквивалентным напряжениям (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Расчет эквивалентных напряжений по четвертой теории прочности 

Напряжение, МПа 
№ 
п/п Нормальное по 

оси X 
Нормальное по 

оси Z 
Касательное в 
плоскости XZ 

Эквивалентное 
напряжение, МПа 

1. 6,47 1,34 -4,49 10,62 
2. 17,39 1,34 -4,49 19,65 
3. -2,25 -2,93 -0,49 4,58 

Примечание. В таблице под порядковыми номерами представлены такие случаи:  
1– замок; 2 – лоток; 3 – точка на горизонтальном диаметре. 

 
 

Как свидетельствует анализ эквивалентных напряжений, их значения увеличились в отличие от 
напряжений в случае нагнетания: в замке – 1,25, в лотке – 1,39 и на горизонтальном диаметре – 
1,23 раза. Это доказывает тот факт, что хоть компоненты напряжений и несколько изменились 
в сторону уменьшения, их совокупное распределение, которое характеризуют эквивалентные 
напряжения, изменилось в сторону увеличения, то есть в случае щели прочность обделки 
уменьшилась. Для более полного анализа рассмотренных напряжений в массиве результаты 
расчета приведены таким образом, что во фрагменте массива без обделки виден концентратор 
напряжений на грани щели (рис. 4). 
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а – граница щели; – точка, в которой вычисляется эквивалентное напряжение; 
в – область концентрации напряжений. 

Рис.  4. Фрагмент изолиний и изополей напряжений 
на грани щели (обделка не показана) 

 
 

Проведем анализ эквивалентных напряжений в месте концентратора, но, так как окружающий 
массив является грунтом, то применим не четвертую теорию прочности, а третью – теорию 
наибольших касательных напряжений – вариант теории Кулона–Мора [5]: 
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где   xσ  но  zσ  – компоненты нормальных напряжений по глобальным осям X и Z;   

xzτ  – касательный компонент в плоскости XZ;   

[ ]σ−  и  [ ]σ  – пределы прочности материала на растяжение и сжатие соответственно. 

За предел прочности грунта на сжатие примем соответственно средние значения 
для спондиловой сухой глины, полученные из стабилометрических исследований (боковое 
давление 

бокσ = 0,2 МПа) – [ ]σ  = 1,5...2,2 МПа; предел прочности грунта на растяжение – 

[ ]σ−  = С/5 = 0,1/5 = 0,02 МПа [6]. 

Вычислим эквивалентное напряжение в точке а (рис. 4) по формуле (1) по следующим 
значениям (по модулю)  xσ = 0,655 МПа;  zσ = 2,29 МПа;  

xzτ = 0,439 МПа. Оно равняется для 
первой части формулы (1) – 1,85 МПа; для второй части формулы (1) – 0,545 и 2,40 МПа 
соответственно. 

Как следует из значений эквивалентного напряжения, оно приближается к значению предела 
прочности в точке концентрации (1,85 МПа) и превышает его (2,40 МПа), то есть можно 
утверждать, что прочность грунта в этой области исчерпана. После разрушения грунта в этой 
точке в массиве могут одновременно развиваться значительные деформации (явление вывала) 
и, хотя ширина щели небольшая (до 10 см), возможно, что часть массива, вывалившись, станет 
причиной дальнейшего развития деформаций.  
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Известно, что динамическое действие может быть учтено в статических или квазистатических 
расчетах с помощью коэффициента динамичности, который при ударе считается равным 2, то 
есть статический вес вывала удваивается, что может быть причиной разрушения обделки. 
Поэтому своевременно выполненное первичное нагнетание по верно разработанной технологии 
является залогом нормальной совместной работы обделки с грунтовым массивом. 
 
Литература 

1. Виноградов Б.Н. Определение нормативных нагрузок и коэффициентов перегрузки по 
результатам измерений горного давления // Транспортное строительство. – 1963. – № 9. – 
С. 59-61. 

2. Петренко В.Д., Селихова Т.А., Тютькин А.Л. Численный анализ влияния граничных условий 
модели системы «сооружение–основание» МКЭ / Науковий вісник Національного гірничого 
університету, Дніпропетровськ: НГУ, 2004. – №11. – С. 51-56. 

3. Устинов В.П., Круглов В.М., Кудашов В.И. Метод конечных элементов в расчете 
железобетонных конструкций / В сб. «Метод конечных элементов в строительной механике», 
Горький, 1975, Горьковский университет им. Н.И. Лобачевского – С. 141-148. 

4. Заворицкий В.И. Проектирование подземных транспортных сооружений. – К.: Будівельник, 
1975. – 204 с. 

5. Баклашов И.В., Картозия Б.А. Механика подземных сооружений и конструкции крепей. – М.: 
Недра, 1984. – 415 с. 

6. Юркевич П. Геомеханические модели в современном строительстве // Подземное пространство 
мира. – № 1-2. – 1996. – С. 10-31. 



 
 
188

УДК 624.2 
 

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ МОСТОВ С УЧЕТОМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИХ ВОЗВЕДЕНИЯ И СЛОЖНЫХ 

РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА 
 
Пуляевский Д.В. 
Потапов В.Д. 
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ) 
 

Процесс возведения строительных сооружений (мостов и тоннелей, а также высотных зданий с 
монолитным несущим каркасом) часто оказывается растянутым во времени. Вследствие этого 
материал различных элементов конструкции получается неоднородным по возрасту. Кроме 
того, в процессе строительства возможны ситуации, когда меняется статическая схема работы 
сооружения (опирание пролетного строения моста на промежуточную опору при надвижке, 
замыкание пролета при уравновешенном навесном бетонировании). Ползучесть и 
неоднородное старение материала приводят к тому, что окончательное поле напряжений и 
деформаций может существенно, а иногда и качественно отличаться от напряженно-
деформированного состояния системы, загруженной такими же нагрузками уже после 
завершения процесса возведения. Иначе говоря, при определении напряженно-
деформированного состояния наращиваемых систем необходимо учитывать всю предысторию 
их возведения и нагружения. 

Среди материалов, применяемых в строительстве, широкое распространение получил бетон. 
В силу протекания в нем длительных химических процессов, а также влагообмена с 
окружающей средой бетон обладает не только свойствами ползучести (которая при высоких 
уровнях напряжений становится существенно нелинейной) и интенсивного старения, но и 
усадкой, и переменным во времени модулем упругомгновенной деформации. И хотя уже после 
восьми суток твердения в нормальных условиях модуль упругомгновенной деформации бетона 
набирает около 70 – 80% своего предельного значения, при современных высоких темпах 
строительства и нередкого нарушения технологии бетонирования предположение о 
постоянстве модуля упругомгновенной деформации может привести к значительным ошибкам 
в определении истинного напряженно-деформированного состояния сооружения на различных 
стадиях его работы. 

Пренебрежение реологическими свойствами материала и особенностями возведения 
сооружения может иметь катастрофические последствия. В 60-70-e годы прошлого столетия в 
России было спроектировано и построено большое количество рамных и рамно-консольных 
мостовых сооружений, блоки пролетных строений которых монтировались внавес. Вследствие 
неправильного проектирования и нарушения технологии многие из этих сооружений в скором 
времени потеряли свои эксплуатационные свойства. Прогибы пролетных строений с течением 
времени достигли критического значения. В настоящее время практически все эти сооружения 
полностью реконструированы. 

В восьмидесятые годы прошлого столетия Н.Х. Арутюняном были созданы основы нового 
крупного научного направления – математической теории наращиваемых деформируемых тел. 
Представления, положенные Н.Х. Арутюняном в основу данной теории, естественно привели 
его к мысли о необходимости создания математической модели твердого деформируемого тела, 
которое подвергается наращиванию по внешней границе или ее части не только в плане 
модификации определяющих уравнений (для учета возрастной неоднородности и старения), 
но и в плане такого описания полей напряжений и деформаций, которое бы позволяло учесть 
их несогласованность в основном теле и в приращиваемых элементах. 
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Так как, например, процесс сооружения пролетов мостов растянут во времени, а в сечениях 
действуют значительные напряжения, то в элементах системы развиваются деформации 
ползучести, которые оказывают существенное влияние на ее напряженно-деформированное 
состояние. 

Вариант теории ползучести неоднородно стареющих тел изложен в монографии [1]. В работе 
[2] эта теория получила дальнейшее развитие и апробацию как работоспособная расчетная 
модель. 

В 1987 г. выходит в свет монография [3], которая знаменует собой завершение оформления 
этого нового научного направления как самостоятельной теории. 

Следует отметить, что расчет наращиваемых систем в условиях нелинейной ползучести 
сопряжен со значительными трудностями, вследствие чего лишь в простейших случаях может 
быть выполнен аналитически. Подобные расчеты должны быть ориентированы на широкое 
использование численных методов, в частности, метода конечных элементов (МКЭ) и ЭВМ. На 
сегодняшний день существуют мощные промышленные комплексы конечно-элементного 
анализа (NASTRAN, MARC, ANSYS, ABAQUS, SCAD, Lira и др.), которые позволяют 
учитывать в расчетах ползучесть материала. Но в большинстве подобных программ 
используются простейшие модели вязкоупругого материала (модель Максвелла, Кельвина – 
Фойгта), которые с достаточной степенью точности отражают ползучесть полимеров, но 
оказываются непригодными для стареющих материалов. К тому же накладываются 
существенные ограничения на аналитические выражения для функции деформаций ползучести. 
Поэтому для возможности учета любого экспериментального закона ползучести, старения 
материала, а также изменения во времени модуля упругомгновенной деформации необходимо 
дополнительное программное обеспечение. 

 

Основные теоретические предпосылки 

Пусть в момент времени  в абсолютной шкале времени начинается изготовление тела из 
материала, обладающего свойством ползучести. Момент зарождения материала (изготовления) 
этого тела в окрестности точки с координатой  в абсолютной шкале времени 
обозначим через . Функция пространственных координат  определяет скорость и 
последовательность изготовления вязкоупругого материала или закон возведения конструкции 
из вязкоупругих элементов. В дальнейшем будем использовать декартову систему координат, т. 
е. . На функцию  обычно накладываются требования ограниченности и кусочной 
непрерывности. 

Если материал, из которого изготавливается вязкоупругое тело или возводится сооружение, 
обладает свойством старения, а процесс изготовления или возведения сильно растянут во 
времени, то рассматриваемое тело или сооружение будет обладать возрастной 
неоднородностью, вследствие чего его физико-механические свойства будут зависеть как от 
времени, так и от пространственных координат. 

Зависимость упругих и реологических свойств материала от пространственных координат в 
таких телах обусловлена тем, что процесс старения в отдельных элементах протекает с тем или 
иным запаздыванием или опережением, зависящим от возраста данного элемента тела. 
Подобные тела называются неоднородно стареющими. 

Уравнение состояния неоднородно стареющего материала с учетом его нелинейной ползучести 
и изменения во времени модуля упругомгновенной деформации запишем в виде [3]: 
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   (1) 

 
где   – момент времени, соответствующий зарождению материала в окрестности точки 
с пространственной координатой ;  – момент времени приложения нагрузки 
в окрестности точки с координатой , причем ;  – модуль 
упругомгновенной деформации материала в окрестности точки с координатой  в момент 
времени ;  – нелинейная функция напряжений;  – мера 
ползучести неоднородно стареющего материала при одноосном напряженном состоянии. 

В соответствии с рекомендациями [5] деформации усадки бетона в некоторый момент времени 
 вычисляют по формуле 

  (2) 
 

где  – предельное значение относительной деформации усадки с момента начала 
высыхания бетонного элемента;  – параметр, характеризующий скорость нарастания 
деформаций усадки во времени и принимаемый в зависимости от модуля открытой 
поверхности элемента по приведенной в [5] таблице;  – возраст бетона в окрестности 
точки с координатой  в момент окончания влажного хранения. 

Модуль открытой поверхности элемента  определяется как отношение площади 
поверхности элемента, открытой для испарения влаги , к его объему , т. е. . 
Для стержневых элементов модуль открытой поверхности  допускается вычислять по 
формуле  (  – периметр поперечного сечения, соответствующий указанной открытой 
поверхности;  – площадь поперечного сечения элемента). 

Полная относительная деформация в точке  в момент времени  выражается суммой 

  (3) 
 

или, с учетом выражений  (1) и (2) 

 

  

(4) 

 
Получить в замкнутом виде аналитическое решение интегрального уравнения (4) возможно 
лишь в простейших случаях (при соответствующем выборе ядра), представляющих малый 
практический интерес. Резольвента подобных уравнений может быть построена численно 
с помощью квадратурно-итерационного метода [9], однако на выражение для ядра и в этом 
случае накладывается ряд существенных ограничений. Поэтому для решения интегральных 
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уравнений типа (4) целесообразно использовать шаговый метод, основанный на дискретизации 
рассматриваемого отрезка времени. 

Разобьем временной интервал  на  отрезков малой продолжительности . Для 
некоторого момента времени  ( ) представим интегральные 
слагаемые соотношения (4) в виде конечных сумм интегралов в пределах : 

 

 

 
 

Для вычисления интегралов, фигурирующих под знаками суммы в вышеприведенных 
выражениях, воспользуемся интегральной теоремой о среднем [8], в соответствии с которой 

 

 

 
 

где  . 

 

Если приближенно принять  и , тогда 

 

   (5) 

 

 (6) 
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С учетом  (5) и (6) уравнение (4) примет вид 

 (7) 

 

Перепишем соотношение (7) следующим образом 

 

 

 

где  

 (8) 

 

Тогда для напряжений получим выражения 

 (9) 

 

 
(10) 

 

Итак, если известны напряжения, действующие в элементах системы в каждый момент 
времени, то деформации можно найти из выражения (7), а, зная деформации, вычислить 
перемещения не составляет особого труда. Если же в каждый момент времени известны 
перемещения, то на основании геометрических уравнений Коши можно найти деформации, 
а напряжения определить, используя формулы (9) и  (10). 

Рассмотрим некоторое тело или систему тел . Чтобы определить напряжения , 
деформации  и перемещения  в точке тела с координатой  воспользуемся 
методом конечных элементов в форме метода перемещений. 

Разобьем тело  на конечные элементы (рассматриваются стержневые конечные элементы) 
таким образом, чтобы возраст материала в пределах конечного элемента был одинаковым для 
всех точек. 
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Поскольку строится решение нелинейной задачи, которое в дальнейшем будет распространено 
на случай сращивания нескольких тел, то целесообразно от полных перемещений перейти к их 
приращениям за промежуток времени . 

На основании принципа возможных перемещений и выражений (7), (9), (10) можно записать 
разрешающую систему уравнений для момента времени  относительно вектора приращений 
узловых перемещений с учетом нелинейной ползучести, изменения во времени модуля 
упругомгновенной деформации и усадки в виде: 

 

    (11) 

 

где   – объем конечного элемента;  

 – матрица жесткости системы для начального момента времени ;  

 – вектор приращений узловых перемещений в момент времени ;  

 и  – матрицы упругомгновенных постоянных, составленные для 
предшествующего текущему и для начального моментов времени соответственно;  

 – вектор приращений полных деформаций за промежуток времени ; 

 – вектор приращений деформаций ползучести;  

 – вектор приращений деформаций усадки;  

 – прямоугольная матрица геометрических соотношений;  

 – вектор приращений узловых нагрузок. 

Для вычисления интегралов по объему стержневого конечного элемента в выражении    (11) 
можно использовать любую из формул численного интегрирования. При этом сначала 
вычисляется интеграл по площади поперечного сечения, а затем производится интегрирование 
по длине стержня. 

Допустим, что в момент времени  происходит сращивание тела  с новым телом . 
Разобьем  на конечные элементы таким образом, чтобы возраст материала в пределах одного 
конечного элемента был одинаковым. Одновременно с приращением тела  на тело  могут 
быть наложены дополнительные связи, места постановки которых совпадают с узлами 
дискретной конечно-элементной модели. 

Будем предполагать процесс наращивания достаточно медленным и не требующим учета сил 
инерции. 

Учет в расчетах деформаций усадки принципиальных трудностей не вызывает вследствие их 
независимости от уровня действующих напряжений. В дальнейшем для сокращения объема 
математических выражений исключим из них деформации усадки. 
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Для -го конечного элемента основное соотношение  (1) запишем в виде 

 

     (12) 

 

В дальнейшем возраст материала -го конечного элемента будем обозначать . Как и в случае 
ненаращиваемых систем, интегральные слагаемые в правой части выражения (12) могут быть 
представлены в виде конечных сумм. Для момента времени  имеем 

 

        
(13) 

где обозначено 

 
 

На основании выражения        (13) после некоторых преобразований для напряжений в момент 
времени  может быть получено соотношение 

 

 (14) 
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где  

 
 

Составляя далее функционал полной энергии -го конечного элемента для момента времени 
 и варьируя этот функционал по компонентам вектора приращений узловых 

перемещений , получим систему нелинейных уравнений относительно приращений 

узловых перемещений . Для всего объединенного тела  она имеет вид 

 
 (15) 

 
где   – матрица жесткости объединенного тела  и введено следующее 
обозначение 

 

,  – вектор узловых перемещений в теле 

в момент времени . 

Матрицы геометрических параметров  (до объединения тел) и  (после объединения) 
в общем случае могут не совпадать. Объясняется это тем, что в объединенном теле  
в узлах некоторых конечных элементов может измениться число узловых связей. 

Система уравнений (15) является нелинейной. Для ее решения применяются итерационные 
методы. При этом истинные напряжения в пределах шага по времени  считаются 
постоянными. 

Рассмотренный подход может быть легко обобщен на случай последовательного сращивания 
нескольких тел  в моменты времени . Вследствие 
громоздкости математических выкладок в данной статье они не приводятся. 

 

Пример расчета наращиваемой системы и некоторые результаты 

При сооружении русловых пролетов железобетонных мостов через реки с большой глубиной 
воды или сильным течением устройство временных опор в русле становится экономически 
невыгодным, а в некоторых условиях практически невозможным. В подобных случаях одним 
из вариантов изготовления пролетного строения является метод уравновешенного навесного 
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бетонирования с промежуточных постоянных опор. В качестве примера можно привести 
недавно построенный мостовой переход через Ангару (неподалеку от Иркутска), русловые 
пролеты которого сооружались описанным выше методом. На рис. 1 представлены фотографии 
различных стадий возведения русловых пролетов. С соседних опор в обе стороны начинают 
уравновешенное бетонирование первых блоков. После выстойки бетона до момента набора им 
достаточной прочности опалубка смещается в пролет и бетонируется следующий блок. 

По мере изготовления блоков в плите балки устанавливаются пучки предварительно 
напряженной высокопрочной арматуры, которые создают обжатие сечения и уменьшают тем 
самым отрицательные изгибающие моменты, возникающие в процессе бетонирования. Иногда 
в процессе возведения устанавливается некоторое количество напряженной арматуры и 
в нижнем поясе, что связано с необходимостью обеспечения правильной геометрии 
продольной оси пролетного строения (на стадиях строительства). После того, как консоли 
с обеих сторон полностью готовы, производится бетонирование замкового блока и замыкание 
системы. В дальнейшем производится натяжение нижних пучков арматуры. 

 

 

Рис. 1. Различные стадии возведения русловых пролетов моста через р. Ангару 

 

Так как процесс сооружения пролетов моста по технологическим причинам оказывается 
растянутым во времени, а в сечениях действуют значительные напряжения, то в элементах 
подобных систем развиваются деформации ползучести, которые оказывают существенное 
влияние на их напряженно-деформированное состояние. 

Для численной оценки влияния сложных реологических свойств материала на напряженно-
деформированное состояние наращиваемых систем рассмотрим конкретный пример – 
возведение одного из русловых пролетов железобетонного моста, выполняемое методом 
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уравновешенного навесного бетонирования. Хотя основные параметры рассматриваемого ниже 
сооружения и приближены к реальности, оно не является каким-либо конкретным мостом. 
Цель приводимого примера – демонстрация влияния (количественно, и, главное, качественно) 
на окончательное напряженно-деформи-рованное состояние сооружения последовательности 
его возведения, линейной и нелинейной ползучести материала, а также изменения во времени 
модуля упругомгновенной деформации и усадки. 

На рис. 2 приведена расчетная схема руслового пролета полной длиной 106,5 м. Поскольку 
бетонирование ведется равномерно в обе стороны, то сечение на опоре не поворачивается, и 
в расчетной схеме можно установить в опорном сечении жесткую заделку, рассматривая лишь 
одну из уравновешенных на опоре консолей. Наращивание производится блоками (захватками) 
по 4,0 м (рис. 2, а). Время зарождения материала первого от заделки блока принято равным 
нулю и одинаковым для всех точек в пределах блока. 
 

 

а) на стадии наращивания консолей; б) на стадии объединения участков системы; 
 в) поперечное сечение балки пролетного строения 

Рис. 2. Расчетная схема руслового пролета  

 

Время зарождения материала каждого последующего блока больше предыдущего на 10 сут. 
Таким образом, материал в тринадцатом от заделки блоке возникает на 120 сутки в глобальной 
шкале времени. 

В качестве внешней нагрузки выступает собственный вес блоков и обустройств  равный 
 кгс/см. По мере роста консолей в расчет вводятся пучки верхней предварительно 

напряженной арматуры (рис. 3). 
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Контролируемое усилие натяжения всех арматурных пучков принято одинаковым и равным 
 кгс/см2. В результате расчета становятся известными напряжения в арматуре в каждый 

момент времени с учетом ползучести, т. е. могут быть определены потери предварительного 
обжатия. 

На 130 сутки в глобальной шкале времени начинается бетонирование замкового блока 
(рис. 2(б)), который по истечении 10 суток набирает достаточную прочность и включается 
в работу. Начиная с этого момента (140 сутки), система начинает работать как защемленная по 
концам балка. 

На 140 сутки с начала бетонирования первого блока осуществляется натяжение нижних пучков 
арматуры (рис. 3), а еще через 10 суток прикладывается вторая часть постоянной нагрузки 
(вес выравнивающего слоя, вес асфальтобетонного покрытия и т. п.), которая в данном примере 
принята равной  кгс/см. 

На рис. 2(в) показано принятое в расчете поперечное сечение элементов с основными 
размерами и зонами расположения пучков напряженной арматуры. 

Класс бетона пролетного строения В40, соответствующий гарантированной прочности на 
сжатие 40 МПа (408 кгс/см2). Нормативное значение призменной прочности бетона 

 МПа (  кгс/см2). 

 

Рис. 3. Схема расположения предварительно напряженных арматурных пучков 
 

Для описания вязкоупругих свойств материала меру ползучести примем в виде произведения 
двух линейно-независимых функций [4, 6] в соответствии с выражением 

  (16) 
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где   – функция старения, зависящая только от возраста материала, а  – функция, 
характеризующая реологические свойства и зависящая от продолжительности действия 
нагрузки, причем . 

Выражение для меры ползучести в виде (16) соответствует российским нормативным 
документам, действующим в строительстве (в частности в мостостроении). 

Для функции старения воспользуемся выражением, предложенным И.Е. Прокоповичем [7, 6],  

  (17) 

со следующими значениями постоянных:  МПа-1 (  [кгс/см2]-1); 
 сут*МПа-1 (  сут*[кгс/см2]-1);  сут. 

Функцию реологических свойств (функцию) наследственности примем в виде 

  (18) 

где  , ,  [1/сут],  [1/сут]. 

Изменение модуля упругомгновенной деформации с течением времени будем учитывать, 
используя соотношения 

  (19) 

где   – класс бетона по прочности на сжатие;  МПа – параметр, характеризующий 
влияние упругих свойств заполнителя в бетоне;  – удельное по массе содержание 
цементного теста в бетонной смеси. 

Для определение деформаций усадки использовалось выражение (2) со значениями 
постоянных, соответствующих нормативным документам. 

Расчеты проводились с шагом по времени, равным двум суткам. 

С инженерной точки зрения наибольший интерес представляют возникающие в системе 
перемещения и напряжения. Поэтому по результатам расчетов были построены графики 
изменения вертикальных перемещений торца четвертого (т. 1 на рис. 2(б)) и тринадцатого 
(т. 2  на рис. 2(б)) от заделки блоков с течением времени, а также графики изменения 
напряжений в бетоне верхней фибры сечения у заделки (т. 3 на рис. 2(б)). 

Четвертый от заделки блок в период интенсивного старения находится в условиях напряженно-
деформированного состояния, возникающего в консольной балке, и к тому времени, когда 
система оказывается замкнутой, процессы ползучести материала, изменения модуля 
упругомгновенной деформации и усадки в нем практически затухают. Тринадцатый же блок в 
период интенсивного старения работает как элемент защемленной балки, и длительные 
реологические процессы, протекающие в материале, оказывают влияние на его напряженно-
деформированное состояние существенно отличное от того, которое можно наблюдать 
в блоках, близких к заделке. 

Опорное сечение вследствие принятой технологии возведения пролетного строения 
оказывается сжатым значительными усилиями. После объединения консолей статическая схема 
работы сооружения изменяется, что наряду с длительными процессами, протекающими в 
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материале, может привести к существенному изменению напряженно-деформированного 
состояния в рассматриваемом сечении. 

Значение модуля упругомгновенной деформации для тех случаев, когда его изменение 
во времени не учитывалось, соответствует упругим характеристикам материала в возрасте 
10-ти суток. 

Четвертый блок. Из графиков на рис. 4 видно, что если в расчетах наращиваемой системы 
учитывать нелинейную ползучесть, то вертикальные перемещения торца четвертого блока по 
истечении четырех лет отличаются на 229 % по сравнению с результатами «упругого» расчета. 

При учете изменения во времени модуля упругомгновенной деформации эта разница 
составляет 204 %, а если принять во внимание усадку материала, – 202 %. На 23 % отличаются 
вертикальные перемещения в наращиваемой и ненаращиваемой системах, материал которых 
обладает нелинейной ползучестью (по прошествии четырех лет). Если сравнивать кривые 6 
и 10 (рис. 4), то к концу рассматриваемого временного интервала разница их ординат 
составляет 285 %. 

 

 
Рис. 4. Вертикальные перемещения торца четвертого блока. Сравнение влияния 

линейной и нелинейной ползучести материала 

 
При сопоставлении кривых 2 и 4 рисунка 4 видно, что в наращиваемой системе по истечении 
четырех лет при учете нелинейной ползучести вертикальные перемещения на 28 % больше тех, 
что возникают в конструкции, материал которой обладает линейной ползучестью. Без учета 
наращивания указанная разница составляет 26 % (кривые 7 и 9 рис. 4). 
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Тринадцатый блок. Если при расчетах наращиваемой системы учитывать нелинейную 
ползучесть, то по истечении 1610 суток вертикальные перемещения по сравнению 
с «упругими» будут отличаться на 273 %, причем они оказываются разных знаков (рис. 5). 

Значения перемещений в наращиваемой и ненаращиваемой вязкоупругих системах 
с постоянным модулем упругомгновенной деформации через четыре года отличаются на 373 %. 
Для этого блока процесс усадки материала в наращиваемой системе оказывает более сильное 
влияние на конечное напряженно-деформированное состояние: разница в перемещениях при 
учете совместно с ползучестью и изменением модуля упругомгновенной деформации 
составляет 20 % по сравнению с аналогичным расчетом без учета усадки материала. Изменение 
модуля упругомгновенной деформации во времени приводит к тому, что вертикальные 
перемещения в наращиваемой системе по прошествии четырех лет отличаются на 48 % по 
сравнению с результатами расчета, где принимается во внимание только ползучесть материала. 

 

 

Рис. 5. Вертикальные перемещения торца тринадцатого блока. Сравнение влияния 
линейной и нелинейной ползучести материала 

 
При сравнении ординат кривых 2 и 4 рисунка 5 можно видеть, что в наращиваемой системе по 
истечении четырех лет при учете нелинейной ползучести материала вертикальные 
перемещения на 55 % больше тех, что возникают в конструкции, материал которой обладает 
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линейной ползучестью. Без учета наращивания указанная разница составляет 25 % (кривые 7 
и 9 рис. 5). 

Напряжения. На рис. 6 и 7 показаны графики изменения напряжений в бетоне верхней фибры 
опорного сечения и в одном из пучков верхней предварительно напряженной арматуры 
(опорное сечение). Как можно видеть из графиков на рис. 6, ползучесть материала с течением 
времени приводит к тому, что знак напряжений в опорном сечении изменяется. 

По истечении четырех лет за счет нелинейной ползучести и усадки материала, а также 
изменения модуля упругомгновенной деформации во времени, значение напряжения 
отличается от полученного в результате расчета упругой системы на 184 %. При этом 
растягивающие напряжения, как и в случае с линейной ползучестью, оказываются больше 
предельного сопротивления бетона. 

Напряжения в бетоне верхней фибры опорного сечения по истечении четырех лет при учете 
линейной и нелинейной ползучести отличаются на 15 % (кривые 2 и 4 на рис. 6). Это различие 
не столь значительно, поскольку относительный уровень напряжений в рассматриваемом 
сечении – невысокий. 

 

 
Рис. 6. Напряжения в бетоне верхней фибры опорного сечения. Сравнение влияния 

линейной и нелинейной ползучести материала 
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Наряду с реологическими свойствами материала важное значение при определении 
напряженно-деформированного состояния наращиваемых систем имеет скорость возведения 
конструкции. На рисунке 8 представлены графики изменения вертикального перемещения 
торца тринадцатого от заделки блока при различных скоростях изготовления и нагружения 
элементов: 10 сут, 28 сут и 46 сут. При этом в расчетах учитывалась нелинейная ползучесть 
материала, а модуль упругомгновенной деформации был принят постоянным и равным 
предельному (при t  → ∞) значению. 

Как можно видеть из графиков, чем выше скорость наращивания и чем в более раннем возрасте 
материал нагружается, тем большие вертикальные перемещения возникают в системе, причем 
разница в перемещениях уменьшается при увеличении возраста нагружения материала. 

 
 

 
 

 
Рис. 7. Изменение напряжения в одном из пучков верхней  

напряженной арматуры 



 
 
204

 
 

Рис. 8. Влияние скорости наращивания на величину 
 вертикальных перемещений 

 
 

Заключение 

В случаях наращивания систем, продолжающегося длительный период времени, за счет 
неоднородного старения материала, ползучести и усадки наблюдается заметное изменение 
напряженно-деформированного состояния, по сравнению с аналогичными ненаращиваемыми 
системами. 

При наличии в элементах систем высоких напряжений в значительной степени проявляется 
нелинейная вязкоупругость. При нагружении материала в раннем возрасте следует также 
принимать во внимание изменение модуля упругомгновенной деформации во времени. 

Полученные численные результаты для конкретного примера позволяют количественно 
оценить влияние перечисленных факторов на напряженно-деформированное состояние систем 
и на их долговечность. 
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УДК 624.21 
 

РУЙНУВАННЯ БЕТОНУ ВНАСЛІДОК КОРОЗІЇ АРМУВАННЯ 
 

Редченко В.П.  
Дніпропетровський комплексний відділ ДерждорНДІ 
 

Аналізуючи досвід обстеження та проектування ремонту конструкцій залізобетонних мостів, 
можна побачити, що значну частину загального об’єму  всіх корозійних дефектів займають 
дефекти, які пов’язані з руйнуванням захисного шару бетону внаслідок його розтріскування та 
відшарування від арматури, яка вражена корозією. Розтріскування та руйнування захисного 
шару бетону в цьому випадку відбувається внаслідок розпирання бетону зсередини продуктами 
корозії арматури, об’єм яких в 2-2,5 рази більший ніж початковий об’єм прокородованої сталі. 
Незважаючи на масове розповсюдження вказаного дефекту, природа його появи та розвитку 
майже не освітлена в літературі та зовсім не відображена в нормах на проектування. Далі 
в статті викладено основні моменти виконаного автором аналізу природи руйнування бетону 
внаслідок корозії армування. 

Розглянемо сталевий арматурний стержень радіусом r, який розміщено в безкінечній товщі 
бетону. Розрахункову модель приймемо у вигляді двох товстостінних циліндрів, один з яких 
щільно входить в інший. При цьому внутрішній циліндр (арматурний стержень) має зовнішній 
радіус r, а його внутрішній радіус рівний нулю. Зовнішній циліндр (бетонна товща) має 
безкінечний зовнішній радіус та внутрішній радіус r. При збільшенні радіуса внутрішнього 
циліндра на величину Δ (натяг) напружений стан обох циліндрів змінюється. Величину 
напружень, які виникли внаслідок збільшення радіуса внутрішнього циліндра, знаходимо 
аналогічно виведенню відомих формул Ляме, які описують напружений стан товстостінних 
циліндрів у загальному випадку [1]. Максимальні напруження в бетоні мають місце по 
контакту з арматурним стержнем, і величина їх визначається  наступною формулою: 
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де   r – радіус  арматурного стержня;  

Δ – величина збільшення радіуса арматурного стержня;  

Еб – модуль пружності бетону;  

μб –  коефіцієнт Пуассона для бетону;  

Еc – модуль пружності сталі;  

μc –  коефіцієнт Пуассона для сталі. 

 

Другий доданок в знаменнику формули (1) на порядок менший від першого доданку, тому 
наближено маємо: 
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Якщо прийняти  величину збільшення об’єму сталі при корозії в 2,5 рази, то при товщині 
прокородованого шару сталі t, маємо збільшення радіуса Δ = 1,5t, отже максимальні 
напруження в бетоні: 

.6,0
)(1

75,0 б

б
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r
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r
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+

=
μ

     (3) 

 

З формули (3) визначимо величину корозійного зносу армування tтр, при якому починається 
утворення тріщин, прийнявши відношення  pтр /Еб = const = 0,00012: 

.0002,0
6,0 б

r
Ε
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t тр
тр ⋅==       (4) 

Взявши для прикладу радіус арматурного стержня 10 мм, можна побачити, що 
тріщиноутворення розпочнеться вже при поверхневому зношенні величиною всього 
в tтр = 0,002 мм. Звичайно, наведені формули отримані при ряді спрощень, а саме: бетон 
прийнято як однорідне тіло, характеристики корозійного шару (враховуючи його малу 
товщину) взяті як для сталі, також є певні наближення при виведенні формул (3) та (4). 
Але навіть збільшивши в декілька разів чисельне значення корозійного зношення стержня, 
однозначно можна зробити висновок, що тріщиноутворення в бетоні в зоні арматурного 
стержня розпочинається майже одночасно з початком корозії арматурного стержня. 

Для практичних цілей нас цікавить розвиток тріщин в зоні арматурного стержня, який кородує, 
не в безкінечній товщі бетону, а поблизу відкритої грані на відстані товщини захисного шару 
бетону. Дослідження розрахункових моделей для арматурного стержня поблизу грані 
бетонного тіла виконувалися з використанням програмного комплексу, який реалізує МСЕ.  

Було розглянуто два варіанти: стержень поблизу середньої частини грані та стержень поблизу 
ребра (біля кута перерізу). За першим варіантом спочатку були визначені місця зародження 
тріщин навколо арматурного стержня. Поступово зменшуючи товщину захисного шару бетону 
h від безкінечного масиву до 0,5r,  встановили, що при значеннях h близьких до 6r, рівномірний 
розподіл напружень навколо арматурного стержня змінюється з утворенням двох виражених 
зон максимальних розтягувальних напружень в бетоні. Ці зони розташовані  вздовж діаметра 
стержня паралельного вільній грані бетону (зони “А” на рис. 1а).  

а)

А

б)
Б

 

Рис. 1. Зони зародження тріщин при корозії арматури 

 

З подальшим зменшенням товщини захисного шару бетону з′являється ще одна зона 
співрозмірних розтягувальних напружень в бетоні, яка розташована на вільній грані бетону 
навпроти арматурного стержня (зона “Б” на рис. 1б). При зменшенні товщини захисного шару 
величина напружень в зоні “Б” зростає та стає більшою ніж в зонах “А” при значеннях h < r.  
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Узагальнюючи виконані дослідження, можна виділити дві моделі руйнування бетону в зоні 
арматурного стержня, який розташований поблизу грані бетонного тіла та кородує: 

1) відколювання одним блоком у вигляді трапеції; 

2) відколювання двома блоками значно менших розмірів.  

За першою моделлю (рис. 2, а) руйнування бетону  відбувається, за умови коли товщина 
захисного шару бетону в декілька разів більша радіусу арматури (орієнтовно h > 2,5r). В цьому 
випадку тріщини, які утворилися в зоні “А” з ростом тиску зі сторони стержня, швидко 
розповсюджуються під кутом α = 15…30° до вільної грані бетону. Величина кута залежить від 
співвідношення h/r, чим воно більше тим більш паралельно до грані бетону розповсюджуються 
тріщини. Відколювання бетону (в площині, яка розглядається) відбувається у вигляді трапеції, 
однією з сторін якої є частина отвору поблизу арматурного стержня, а другою є вільна грань 
бетонного тіла. Зона руйнування по грані бетону за цією моделлю має розміри від 4h до 12h. 
Фото відколювання за трапецією натурних зразків бетону показано на рис. 3. 

За другою моделлю (рис. 2б) руйнування бетону відбувається при умові, що товщина захисного 
шару менша радіусу арматурного стержня. В цьому випадку тріщина, яка утворилися 
в зоні “Б”, з ростом тиску з боку стержня швидко досягає отвору навколо стержня, після чого 
розвиваються тріщини в зонах “А”, які розповсюджуються під кутом α = 45° до вільної грані 
бетону. Відколювання бетону відбувається у вигляді двох невеликих блоків. Зона руйнування 
по грані бетону за цією моделлю має значно  менші розміри – від 2r до 4r. 

α

а б

в г
 

Рис. 2. Схеми руйнування бетону внаслідок корозії арматури 

  

Рис. 3. Фото зразків сколювання бетону внаслідок корозії арматури 

При значеннях r < h < 2r руйнування бетону відбувається за першою моделлю, але 
з утворенням  додаткової тріщини, яка починається в зоні “Б”, але не досягає отвору в бетоні, 
тому відколювання бетону все ж відбувається у вигляді трапеції (рис. 2, в).  

При розташуванні поруч декількох арматурних стержнів та достатній товщині захисного шару 
бетону тріщини від окремих стержнів з’єднуються, і при цьому відшаровується весь захисний 
шар бетону майже по лінії арматурних стержнів (рис. 2, г). 

У випадку, коли  арматурний стержень розташований біля ребра бетонного тіла (в куті), також 
маємо дві характерні моделі руйнування бетону: утворення тріщин при  розташуванні центра 
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стержня на бісектрисі кута та  утворення тріщин при  зміщенні стержня до однієї з граней  
(рис. 4).   

ба
 

Рис. 4. Утворення тріщин при розміщенні стержня біля ребра бетонного тіла 

У першому випадку (рис. 4, а) відколювання частини бетонного тіла відбувається по площині, 
яка близька до перпендикуляра до бісектриси кута. У другому випадку (рис. 4, б) руйнування 
починається по грані з меншим захисним шаром бетону (це може бути одна або декілька 
тріщин), а згодом розвивається тріщина під невеликим кутом до грані з захисним шаром 
більшої товщини.  

Чинні норми не пов’язують призначення товщини захисного шару бетону в залежності від 
діаметра армування. Для більшості несних конструкцій нормативна товщина захисного шару 
не перевищує 30 мм [2], отже для більшості діаметрів робочого армування маємо величину 
відношення h/r = 2…3. В розглянутих випадках при h < 3r для протікання всього процесу 
розвитку тріщин від їх появи до повного відколювання частини бетонного тіла  достатньо було 
зростання корозійного зносу лише в декілька разів у порівнянні з його значенням на початку 
утворювання тріщин (tтр за формулою 4). Взагалі зростання корозійного зношення, яке 
необхідне для досягнення тріщиною поверхні бетону (повне руйнування), залежить від 
співвідношення h/r. Ця залежність в першому наближенні є гіперболічною, та вже при h > 4r 
значно ускладнюється, оскільки стає необхідним більш точне врахування пружності іржі та її 
захисної особливості – при значному обтисненні процес корозії уповільнюється.  

Враховуючи, що на момент початку утворення тріщин величина корозійного зносу трохи 
менша сотої долі міліметра, можна зробити висновок, що для появи мікротріщин в бетоні, які 
призводять до відколювання захисного шару від армування, досить корозійного зношення 
армування в декілька сотих часток міліметра. Корозія шару такої товщини відбувається вже на 
протязі одного року від початку корозії. Завдяки  неоднорідній структурі бетону, заклинюванні 
його фракційних частинок одна з одною, на практиці навіть після появи мікротріщин захисний 
шар бетону продовжує втримуватися на своєму місці аж до розкриття тріщин на величину 
в декілька міліметрів. Звісно, в цьому випадку про його захисні функції мова вже не йде, тому 
корозійний знос арматури інтенсивно зростає. Навіть при захисті від прямого зволоження 
корозійне зношення протікає в середньому зі швидкістю 0,1 мм/рік, а отже через 10 років буде 
зменшення радіуса арматурного стержня на 1,0 мм і пропорційно збільшиться розкриття 
мікротріщин, які стають вже добре видимими (розкриття 0,5 мм та більше).  

Так для бетону класу В25 при товщині захисного шару в 15 мм (враховуємо вірогідність  його 
зменшення від нормативного при встановленні армування в опалубку) втрата пасивувальних 
властивостей бетону (карбонізація) на глибині армування настає через 10…15 років. Додавши 
ще 10 років на розвиток тріщин до розкриття в 0,5 мм, отримаємо термін 20…25 років. Саме 
цей термін експлуатації є середньостатистичним, коли при обстеженні масово починають 
фіксуватися руйнування захисного шару бетону.  

Напружений стан бетону при корозії арматурного стержня є дуже подібним до напруженого 
стану  бетону при його охолодженні після нагрівання, що має місце після пропарювання 
збірного залізобетону. Наявність різниці між температурою поверхні залізобетонного елемента 
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та температурою арматурного стержня діє, як умовне збільшення діаметру стержня. 
Моделювання цього процесу показує, що за певного рівня перепаду температур поява та 
розвиток мікротріщин майже ідентичний випадку руйнування при корозії армування. Ось чому 
дуже часто саме збірні залізобетонні елементи мають видимі руйнування захисного шару вже 
на перших 10 роках після здачі їх в експлуатацію – поява мікротріщин навколо арматурного 
стержня, а значить і корозія армування може починатися відразу після виготовлення збірного 
залізобетону. 

 

Узагальнюючи вищесказане, можна зробити наступні висновки: 

1. Призначення товщини захисного шару бетону без врахування діаметра армування 
призводить до прогнозованого руйнування бетону в середньому на протязі 20..25 років 
експлуатації для більшості залізобетонних конструкцій. Особливо нестійкими в цьому плані 
є збірні конструкції, які пропарювалися.  

2. Для запобігання руйнування захисного шару внаслідок корозії армування  при проектуванні 
слід намагатися витримати величину відношення товщини захисного шару до радіуса 
арматурного стержня h/r > 4, навіть якщо за нормами товщина може бути і меншою. 
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УДК 624.21  
 

ОСОБЕННОСТИ ТРЕХ ЗОН ОБЛАСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ  ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ МОСТОВ 

 
Саламахин П.М. 
Московский автомобильно-дорожный институт (ГТУ)  
 

В трудах Н.С. Стрелецкого [1, 2], подводящих итоги работ в области познания 
закономерностей веса конструкций, отмечено, что « теория законов веса конструкций 
планомерно не разработана, хотя отдельные частные вопросы уже вскрыты». Это побудило  
предпринять попытку развития  закономерностей изменения веса изгибаемых конструкций, 
основы которых  были  созданы  Н.С. Стрелецким.  

Так, для выполненной из материала с модулем упругости Е произвольной изгибаемой  
конструкции, загруженной некоторым образом по длине пролета, получены закономерности 
изменения её веса G в функции непрерывно изменяющихся ее высот Н и  уровней расчетных 
сопротивлений R. В пространстве G-R-H эта зависимость  представлена в виде некоторой 
поверхности, которая названа "весовой" [4]. Для представления на этой поверхности 
информации о прогибах конструкции использована известная фундаментальная зависимость   

                                                
L
H

L
f

E
αρσ

=                                                           (1) 

между относительными прогибами 
L
f

, относительными высотами 
L
H

 изгибаемых 

конструкций и относительными деформациями 
E
σ

 кромок их поясов. В зависимости  (1)  α 

и  ρ – коэффициенты, учитывающие тип поперечного сечения конструкции и схему её 
загружения.  

Из формулы (1) следует, что при фиксированной величине параметра 
L
fαρ  значение 

относительного параметра 
E
σ

 для изгибаемых конструкций находится в линейной зависимости 

от относительного параметра 
L
H

, а при заданных величинах пролета L, модуле упругости 

материала Е и схеме загружения конструкции, условие  постоянства относительного прогиба 

L
f

 при проектировании конструкции различной высоты выполняется, если  соблюдать условие  

                                             R = к Н ,                                                                 (2)             

  где к = 
L

L
fE ][ρα

 .                                                                      

Используемые расчетные сопротивления материала R и применяемые высоты Н в любой 
балочной конструкции могут иметь верхнее и нижнее значения. Так, реальные расчетные 
сопротивления имеющихся конструктивных материалов с некоторым модулем упругости Е   
могут принимать значения в некоторых пределах от минимального значения Rmin 
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до максимального  Rmax. Высота H конструкции в рамках принятой конструктивной формы 
также может изменяться от минимального её значения Hmin  до максимального Hmax. Будем 
называть ту часть весовой поверхности, которая находится в пределах 

Hmin  ≤    Н  ≤   Hmax 

Rmin   ≤    R  ≤    Rmax 

областью возможных решений изгибаемой конструкции рассматриваемой конструктивной 
формы.  

Уравнение весовой поверхности в этой области на основе физических соображений 
представлено  ранее  [4] в следующем виде 

                        G = f10 
RH βα

1
 +   f20 

R
H

ν
χ

  +  f30,                                        (3) 

где первый член учитывает вес поясов изгибаемой конструкции, второй – вес стенок, ребер 
жесткости, вертикальных связей сплошных изгибаемых конструкций или вес элементов 
решетки и вертикальных связей сквозных изгибаемых конструкций, третий – вес 
горизонтальных связей, поперечных балок, элементов настила. В  этом уравнении:  f10  –
некоторая  функция, которая определяет влияние всех основных параметров, кроме Н и R, на 
вес первой группы элементов;  f20 – аналогичная  функция, определяющая вес второй группы 
элементов; f30 – функция, определяющая вес третьей группы элементов; α , β , χ ,ν  – 
положительные по физическому смыслу показатели степеней, учитывающие влияние 
параметров Н и R . 

В сечениях этой поверхности горизонтальными плоскостями с аппликатами Gi = const  
получаются горизонтальные кривые равного веса (изопонды), которые являются 
геометрическим местом точек на весовой поверхности, соответствующих возможным 
конструктивным решениям с одинаковыми значениями веса. Эти кривые представлены на  
проекциях поверхности на плоскость R ~ Н (рис.1).   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Проекция весовой 
поверхности G=f(R,H) на 

плоскость R~Н 

                              
При сечении весовой поверхности вертикальными плоскостями со значениями Ri = const    
получаются  вертикальные кривые (изотензы), которые являются геометрическим местом точек 
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на весовой поверхности, соответствующих  возможным конструктивным решениям изгибаемой 
конструкции с одинаковыми уровнями строго реализованных расчетных сопротивлений при 
различной высоте конструкции. На рис. 2 на плоскости G~Н приведена проекция семейства 
изотенз с различными значениями Ri. 
  

                              

Рис. 2. Семейство изотенз 

 

Каждая изотенза при определенном значении высоты, определяемой нижеприведенной  
формулой  
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имеет точку с минимальным значением веса  конструкции при рассматриваемом уровне 
расчетных сопротивлений. Линия, соединяющая минимумы  изотенз, является одним 
из тальвегов весовой поверхности и названа  тальвегом изотенз. 

Отмечены  следующие  особенности семейства изотенз: 

• Изотензы с более высоким уровнем расчетных сопротивлений на плоскости G~Н стремятся 
к началу координат. 

• Минимумы изотенз, характеризующихся более высоким уровнем расчетных сопротивлений, 
на плоскости   G~Н   стремятся  к началу координат. 

     При сечении весовой поверхности вертикальным пучком плоскостей, проходящих через 

начало координат  с разными угловыми коэффициентами к=
L

L
fE ][ρα

,  получено семейство 

изофлекс – геометрических мест точек на поверхности, соответствующих  возможным 
конструктивным решениям изгибаемой конструкции с одинаковыми значениями 
относительного прогиба.  На рис. 3  на плоскости G~Н приведена  одна из изофлекс. 
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Рис. 3. Вид изофлексы 

 

Каждой точке этого графика соответствуют варианты решения конструкции, относительные 
прогибы которых одинаковы, а напряжения  В поясах различны и равны kН. В связи с этим  на 
оси абсцисс этого графика кроме масштаба Н  нанесен еще масштаб  R = kН. Минимальному 
весу конструкции  GminK  соответствует некоторая оптимальная высота Нопт к и напряжение 
R = kН опт к в нижнем поясе конструкции. При любой другой высоте, отличной от Нопт к, и 
другом уровне напряжений, отличном от kН опт , вес её будет больше. Это приводит к  важному 
выводу о том, что при проектировании конструкции по жесткости не всегда следует в ней  пол-
ностью использовать  расчетные сопротивления. Минимальный вес конструкции в этом случае 
получается при условии, если напряжение в нижнем её поясе  принимает вполне определенное 
значение, равное R= kН. Это напряжение будем именовать оптимальным напряжением для 
конструкции с заданным относительным прогибом и обозначать Rопт к. Соответствующую ему 
высоту будем называть оптимальной высотой при проектировании по жесткости и обозначать  
Нопт к. При использовании более высоких уровней расчетных сопротивлений, чем оптимальный, 
вес изгибаемой конструкции и ее высота возрастают, что делает нецелесообразным применение 
в них  более прочных материалов. 

На плоскости  R~Н   (рис. 1)  семейство изофлекс проецируется  в виде семейства прямых, а на 
плоскости G~Н  в виде  семейства кривых. Каждая изофлекса  имеет свою точку  минимума при 
некоторой оптимальной высоте, определяемой нижеприведенной формулой  
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Соединив точки минимумов всех изофлекс, подучим линию их тальвега. На рис. 1  приведено 
положение тальвега изотенз АВ и тальвега изофлекс СД. Из соотношения (4) получено 
уравнение линии тальвега изотенз в виде 
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 а из соотношения (5) – уравнение тальвега изофлекс в виде 
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Так как значения α, β,χ и ν больше нуля, то всегда будет иметь место соотношение   
νχ
βα

−
+

> 

χ
α , это свидетельствует о том, что для всех изгибаемых конструкций на плоскости R~H тальвег 

изофлекс более удален от начала координат, чем тальвег изотенз. 

При анализе закономерностей, свойственных весовой поверхности, выявлено, что линии 
тальвегов изотенз и изофлекс разделяют область существования возможных решений на три 
зоны, отличающиеся условиями получения конструкций минимального веса. Отметим, что 
В.В. Захаров ранее в работе [3] установил соответствующие этим зонам три случая 
проектирования.  Рассмотрим  выявленные  зоны. 

Обозначим зоной I ту часть области, которая находится на тальвеге изотенз АВ (рис.I) и левее 
его. Зоной II обозначим ту часть области, которая находится между  тальвегами изотенз АВ и 
изофлекс СД (см. рис. 1).  Зоной III обозначим ту часть области, которая находится на тальвеге 
изофлекс СД и правее его.  

При решении практических задач проектирования необходимо выбирать тот вариант 
конструкции, который при заданном уровне расчетных сопротивлений  R = Ro  имеет 
минимальный вес и относительный прогиб ][)( L

f
L

f = . Эти задачи решаются по-разному, 

в зависимости от того, в какой зоне области возможных решений точно удовлетворяется 
условия: 

                                R=R0;    ][)( L
f

L
f = ,                                                        (8) 

то  есть от того, в какой зоне области существования находится точка пересечения изотензы 
R = R0 с изофлексой ][)( L

f
L

f = . 

Если условия (8) удовлетворяются в зоне I области возможных решений, то конструкция 
минимального веса получается в том случае, если принимается вариант, находящийся на линии 
тальвега изотенз при R = R0. Относительный прогиб этого варианта всегда меньше 
допускаемого или, в частном случае, равен ему. 

Для иллюстрации этого выберем точку М (рис.1), лежащую в зоне I области возможных 
решений. Пусть в ней точно выполняются условия (8). Она лежит вне тальвега изотенз, 
поэтому  не удовлетворяет условие минимума веса при R = R0 = R6. Искомое решение можно 
найти, двигаясь по области от точки М к тальвегу изотенз по изотензе, на которой находится 
точка М.  Движение вне изотензы при R>R0 невозможно из-за нарушения условия прочности, 
а движение при R<R0 нецелесообразно, так как это приводит к увеличению веса конструкции.   
Целесообразным остается только движение по изотензе к её тальвегу, где находится искомая 
для этого случая точка N, содержащая  оптимальное по условию минимума веса решение. 
При этом движении пересекаются изофлексы с )()( 1L

f
L

f < , что свидетельствует об 

уменьшении относительных прогибов конструкции, т.е. об избыточном удовлетворении 
условия жесткости конструкции. 
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Таким образом, относительный прогиб оптимального варианта  в  зоне I меньше ][ L
f или равен 

ему при нахождении точки М на линии тальвега изотенз. Эта особенность зоны I 
свидетельствует о том, что размеры конструкции в ней определяются только условием 
прочности. Об удовлетворении условия жесткости в этой зоне можно не заботиться, оно 
выполняется всегда с избытком.      

Если условия (8) удовлетворяются в зоне II области существования  возможных решений,  
то конструкция минимального веса получается в том случае, если принимается вариант, 
соответствующий строгому удовлетворению этих условий. Для иллюстрации этого выберем  
точку L , лежащую в зоне II (рис. I). Пусть в ней строго выполняются условия (8).  Эта точка не 
удовлетворяет условие минимума веса при  R = R0, так как лежит вне тальвегов  изотенз и 
изофлекс. Двигаться от неё к тальвегу изотенз нельзя, так как это приведет к нарушению 
условия ][)( L

f
L

f ≤ , двигаться от неё к тальвегу изофлекс также нельзя, т.к. это приведет 

к условию  R> R0, что недопустимо. Движение от точки L по изотензе к тальвегу изофлекс 
возможно, но нецелесообразно, так как это приведет к увеличению веса и высоты конструкции. 
Следовательно, единственно возможным решением в этом случае является принятие того 
конструктивного решения, которое соответствует точке L. Это решение является 
компромиссным. Оно не является идеальным для удовлетворения условий прочности или 
условий жесткости. Тем не менее, в этом решении полностью используется заданное расчетное 
сопротивление, а относительный прогиб равен допускаемому. 

Отмеченная особенность  зоны II области свидетельствует о том, что в ней определяющими 
размеры конструкции являются условия прочности и жесткости. Пренебрежение каким-либо из 
этих условий приводит либо к снижению надежности конструкции, либо к увеличению ее веса. 

Если условия (8) удовлетворяются в  зоне III области существования возможных решений, тo 
конструкция минимального веса получается в том случае, если принимается вариант, 
находящийся на тальвеге изофлекс с ][)( L

f
L

f = . Уровень расчетных сопротивлений, 

необходимый для этого варианта, всегда будет меньше заданного  R ≤  R0  или, в частном 
случае, равен ему. 

Для иллюстрации этого выберем точку Р (рис.1), лежащую в зоне III области возможных 
решений. Пусть в ней строго удовлетворяются условия (8). Она не отвечает условию минимума 
веса, так как лежит вне тальвегов изотенз и изофлекс. Для получения варианта конструкции, 
удовлетворяющего условие минимума веса необходимо от точки Р двигаться в сторону 
тальвегов. Движение по изотензе к точке N обеспечивает самое  интенсивное  снижение веса, 
но оно невозможно ввиду того, что при этом нарушится условие ][)( L

f
L

f ≤ . Единственно 

возможным направлением поиска оптимального решения в этом случае является движение по 
изофлексе к минимальной ее точке F , т.е. к тальвегу  изофлекс. При этом движении 
пересекаются изотензы с R<R0 , что свидетельствует об уменьшении необходимого уровня 
расчетных сопротивлений, т.е. об избыточном удовлетворении условий прочности. Таким 
образом, оптимальный уровень расчетных сопротивлений в  зоне III всегда меньше заданного 
уровня расчетных сопротивлений. В частном случае при нахождении точки Р на тальвеге 
изофлекс он будет равен заданному. 

Эта  особенность  зоны III свидетельствует о том, что основным условием, определяющим 
размеры конструкции в ней, является условие жесткости. Об условии прочности в этой зоне 
можно не заботиться, оно удовлетворяется всегда с избытком. Получение конструкции 
наименьшего веса обеспечивается при снижении уровня расчетных сопротивлений до 
оптимального уровня R = Rопт к. 
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Из вышеизложенного следует, что поиск оптимального решения конструкции необходимо 
начинать с установления той зоны области возможных решений, в которой по заданным   
исходным данным его следует искать. Для этого воспользуемся выявленными выше 
закономерностями и характерными особенностями этих зон. Выше было отмечено, что 
характерными особенностями зон являются: 

для зоны I 

                               ,][)( L
f

L
f

опт ≤                                                                    (9) 

для зоны II 

                               ][)( L
f

L
f

опт > ;  Rопт > R0 ,                                                     (10) 

для зоны III 
 

                                 Rопт < R0 .                                                                    (11) 
 
 

Для нахождения положения оптимального решения конструкции в области существования 
в общем случае необходимо определить две величины: )( оптL

f  и Rопт сопоставить их 

с допускаемым значением ][ L
f  и заданным   уровнем расчетных сопротивлений R0. При этом 

по условиям (9), (10) и (11) устанавливается номер зоны. 

В общем случае этот поиск следует производить по-разному, в зависимости от того, известны 
ли значения α ,β, χ и ν   и явные зависимости  f10 и f20 в формуле (3) для веса конструкции. 
Если они  известны, то по формулам (4 ) и (5) можно определить значения оптимальных высот 
НоптR Нопт к. 

Значения )( оптL
f   и   Rопт после этого могут быть определены по формулам: 

                    )( оптL
f = ,0

HE
LR
оптRαρ

                                                  (12) 

 

                       Rопт к =кHопт к .                                                         (13) 

 

По известным значениям )( оптL
f и  Rопт к  далее по условиям (9), (10) и (11) устанавливается  

номер зоны, а затем на основе изложенных выше закономерностей  находится оптимальное 
решение конструкции.  Если искомое решение  находится  в  зоне I, то оно  расположено  
в точке минимума изотензы R = R0. Если искомое решение находится в зоне II, то оно 
расположено в  точке пересечения изотензы R = R0 с изофлексой ][)( L

f
L

f = .  Если искомое 

решение находится в зоне III, то оптимальный вариант расположен  в точке минимума 
изофлексы. 

Если конкретный вид функции (3) неизвестен, то при выборе  оптимального решения среди 
всех решений, находящихся во всей области их существования, целесообразно воспользоваться 
излагаемым ниже методом двух сечений. 
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Рис. 4. К методу направленного поиска  H  и  R 
 
В соответствии с этим методом (см. рис. 4,а) при автоматизированном проектировании 
конструкции область возможных решений вначале следует рассечь плоскостью R = Rmax и 
получить изотензу с R = Rmax. Точке N (см. рис. 4,б) минимума изотензы при этом будет 
соответствовать некоторый относительный прогиб )( оптL

f  

Далее необходимо сопоставить )( оптL
f  с ][ L

f . При этом может быть два случая: 

Случай 1.  ][)( L
f

L
f

опт ≤ .  В этом случае точка N (см. рис.4, б) изотензы на ее проекции 

на плоскость R~H будет находиться в положении N2 (см. рис. 4, а), т.е. правее точки D 
пересечения изотензы с изофлексой. Дальнейший поиск в этом случае следует прекратить. 
Оптимальный вариант решения конструкции в этом случае уже найден: он находится в первой 
зоне области существования в точке N2 минимума изотензы. 

 Случай 2.   ][)( L
f

L
f

опт > .  В этом случае точка N изотензы на её проекции на плоскость R~H 

будет находиться в положении N1, т.е. левее точки D пересечения изотензы с изофлексой. 
В этом случае поиск следует продолжить с тем, чтобы установить, в какой – второй или 
третьей – зоне области существования находится оптимальное решение. Для этого область 
существования следует при автоматизации проектирования рассечь дополнительно плоскостью 

)( L
f = ][ L

f    и получить изофлексу с )( L
f = ][ L

f  . 

Точке F (рис.4, в) минимума изофлексы будет соответствовать некоторый оптимальный 
уровень расчетных сопротивлении Rопт к. Если Rопт к < R0  (при этом точка F изофлексы на ее 
проекции на плоскость R~Н будет находиться в положении F2 (см. рис. 4, а)) , то оптимальный 
вариант соответствует в точке F2 минимума изофлексы, т.е.  зоне III области существования 
возможных решений. 
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Если Ronт к  > R0 , то оптимальный вариант находится в точка D (рис. 4, а) пересечения изотензы 
и изофлексы. В этом случае он находится в зоне II области существования возможных 
конструктивных решений. 
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1. Вступ 

Одним з розповсюджених типів з’єднань в залізобетонних конструкціях традиційно вважали 
з’єднання за допомогою закладних деталей з металевих пластин різної конфігурації, 
закріплених в бетоні гнучкими арматурними нормальними або нахиленими (відігнутими) 
анкерами [5, 7, 9, 12, 13]. Суттєвим недоліком таких з’єднань є їх велика матеріаломісткість, 
складна технологія виготовлення закладних деталей, ускладнене бетонування конструкцій 
в зв’язку з необхідністю їх фіксації в опалубці, а також трудомісткість виконання самих 
з’єднань, пов’язана з великим об’ємом електрозварювальних робіт. Крім того традиційні 
закладні деталі складно, а часто і неможливо застосувати в умовах модернізації, ремонту і 
реконструкції будівель і споруд. Відмічені недоліки спричинили до пошуку більш простих, 
технологічних і надійних типів анкерних елементів і вузлових з’єднань, які в рівній мірі могли 
б застосовувати як в новому будівництві, так і в умовах ремонту, відновлення та реконструкції, 
призводили би до скорочення термінів виконання робіт, економії матеріальних, енергетичних 
і трудових ресурсів, зниження обсягів ручних робіт. 

Одним з типів анкерів, які відповідають означеним вище умовам є так звані клеєстержневі 
анкери, розробки яких почались ще в 60-х роках минулого сторіччя [1, 2, 3, 8, 11, 14, 15]. 
На даний час у зв’язку з розвитком будівельної хімії клейові суміші знаходять все ширше 
застосування для з’єднань елементів будівельних конструкцій, зокрема при ремонті 
і реконструкції, де часто цей тип з’єднань є єдино можливий [1, 8, 15]. Спеціалізованими 
європейськими фірмами розроблена нова генерація вклеюваних анкерних елементів суцільного 
перерізу різного призначення як з арматурних стержнів, так і спеціальних заводського 
виготовлення, які постачаються виробником в комплекті з дозованими балонами клеєвої маси 
і обладнанням для вклеювання [4, 16]. Однак стандартні анкери мають обмежену несну 
здатність, і при реконструкції мостів, в з’єднаннях яких виникають значні зусилля, можуть 
застосовуватися тільки обмежено. Експериментальних досліджень їх роботи при різних 
комбінаціях навантажень проведено недостатньо, а дослідження трубчастих анкерів відсутні. 
Тому метою даної роботи була розробка клеєстержневих анкерів для застосування при 
реконструкції і підсиленні залізобетонних мостів та експериментально-теоретичне дослідження 
роботи в бетонному масиві трубчастого анкера при дії зсувних сил. 

2. Конструктивні рішення та приклади застосування клеєстержневих анкерів 

Клеєстержневі анкери влаштовують шляхом вклеювання арматурних коротунів гладкого чи 
періодичного профілю, трубчастих або спеціально виготовлених анкерних стержневих 
елементів в заздалегідь передбачені або висвердлені в бетоні канали. До вклеєних анкерів 
приварюють різного типу і призначення анкерувальні або об’єднувальні елементи. 
Конструктивна і технологічна простота влаштування анкерів та з’єднань залізобетонних 
елементів дає підстави стверджувати, що їх застосування призводить до значного скорочення 
трудозатрат, сприйняття навантажень на ранній стадії влаштування з’єднань (після 
полімеризації клею), скорочення до мінімуму об’єму супутніх технологічних операцій 
і кількості допоміжних пристроїв, що в умовах ринкового господарства є головним і 
визначальним. 
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Клеєстержневі анкери мають досить широку область застосування: в промисловому, 
цивільному та транспортному будівництві для влаштування з’єднань залізобетонних 
конструкцій, стикування складених по довжині і висоті елементів, в збірно-монолітних 
конструкціях для об’єднання існуючих і нових елементів, зв’язку старого бетону з новим, 
анкерування в бетоні арматури підсилення, нарощуванні поперечних перерізів та ін. Вклеєний 
анкер може застосовуватись як самостійний несний елемент або для закріплення до нього 
проміжних елементів стикового (анкерувального) з’єднання. В окрему групу виділяють 
влаштування вклеєних анкерних болтів для закріплення конструкцій до фундаментів. 

Основні типи конструкцій вклеєних стержневих анкерів з привареними до них різними типами 
анкерувальних елементів у вигляді петель, гаків, арматурних стержнів і жорстких упорів 
показані на рис. 1. Найпростішим конструктивним рішенням є одиночний анкер зі стержневим 
або трубчастим несним елементом (рис. 1, а). Другий тип – групові анкери з двома і більшою 
кількістю анкерних елементів, розташованих в один або декілька рядів з прикріпленими до них 
проміжними об’єднувальними елементами. Технологічно влаштування анкерів є надзвичайно 
простим і зводиться до вклеювання анкерувального стержня в заздалегідь утворені або 
висвердлені канали, діаметр яких в залежності від застосовуваної клеєної композиції на 2-4 мм 
більший від діаметра анкера. Перед вклеюванням канали необхідно старанно очистити 
від сміття, пилу, бруду і залишків бетону промиванням і продуванням стисненим повітрям. 

Застосування клеєстержневих анкерів є досить ефективним і при підсиленні та реконструкції 
мостів, оскільки дає можливість без особливих труднощів вирішити одне з основних завдань 
реконструкції – надійно об’єднати для спільної роботи існуючі і добудовувані конструктивні 
елементи в реконструйованій споруді, а також спростити конструкцію вузлів об’єднання, 
технологію їх влаштування та значно скоротити терміни виконання робіт і їх трудомісткість. 
Як приклад на рис. 2 показано декілька характерних випадків їх застосування для об’єднання 
нових конструкцій з існуючими при підсиленні і розширенні залізобетонних прольотних будов 
і опор. 

 
Рис. 1. Основні типи одиночних (а) і групових (б) клеєстержневих анкерів 

з анкерувальними елементами 
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При підсиленні ригеля одностовпчатої опори добетонованими конусоподібними ребрами 1 
(рис. 2, а) їх об’єднували вклеєними трубчастими анкерами у вигляді стержнів з відрізків труби 
діаметром 38 мм і товщиною стінки 4 мм. Для вклеювання застосовували клеєву композицію 
Sikagroud 311, якою разом з піщаним наповнювачем заповнювали також трубу. Відстані між 
анкерами становили більше 40-50 см, тому в даному з’єднанні вони працюють як одиночні на 
сприйняття зсувних зусиль на контакті між старим і новим бетоном. 

Клеєстержневі анкери 2 застосовані для об’єднання монолітної залізобетонної плити 3 
розширення прольотних будов з існуючими балками (рис. 2, б, в), а також для прикріплення 
вмонолічених діафрагм 4 до ребер балок при перетворенні бездіафрагмової прольотної будови 
за ТП вип. 56 д в діафрагмову (рис. 2, б) для збільшення її поперечної жорсткості. 

Можна навести і багато інших прикладів застосування клеєстержневих анкерів при 
реконструкції мостів. У переважній більшості випадків відстані між анкерами є значними, і 
тому вони працюють як одиночні. Найбільш характерним видом зусиль, які вони сприймають, 
є зсувні. Тому подальші експериментальні дослідження були спрямовані на вивчення міцності 
і деформативності одиночних вклеєних анкерів при дії зсувної сили. 

 

 
 
а – при підсиленні одностовпчатої опори; б, в – при розширенні прольотних будов монолітною 

залізобетонною накладною плитою і влаштуванні додаткових поперечних діафрагм. 
1 – конусоподібні ребра підсилення ригеля опори; 2 – клеєстержневі анкери;  
3 – монолітна залізобетонна плита; 4 – вмонолічена поперечна діафрагма. 

Рис. 2. Приклади застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів  
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3. Експериментальні дослідження одиночного трубчастого клеєстержневого анкера 
при зсуві 

Дослідження проводили на експериментальних зразках натурних розмірів, які являли собою 
бетонні блоки (склад бетону 1:1,32:3,65 при В/Ц = 0,42, проектний клас В25) з утвореними 
в них при виготовленні каналами діаметром 50 мм різної довжини: 250 мм (зразки А-1); 350 мм 
(А-2) і 450 мм (А-3), яка залежала від довжини вклеюваних одиночних анкерів з відрізків труби 
діаметром 38 мм і товщиною стінки 3,8 мм (рис. 3). Для кожної пари зразків довжина 
вклеювання становила, відповідно, 200 мм, 300 мм і 400 мм. Анкери вклеювали цементно-
епоксидною композицією Sikagroud 311 з піщаним наповнювачем, якою заповнювали як канал, 
так і середину труби. 

Одиночні трубчасті анкери А-1, А-2, А-3 (по два зразки кожного типу) випробовували зсувною 
силою Qsh, прикладеною по боковому обрізу бетонного блоку (рис. 3). Методичною 
особливістю випробувань було експериментальне визначення зігнутої осі анкера в бетоні при 
дії на нього зсувної сили. Для цього в бетонних блоках при виготовленні через 50 мм 
утворювали вертикальні канали, в які встановлювали мікроіндикатори з ціною поділки 
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1 – бетонний масив, 2 – канал для вклеювання анкера; 3 – анкер;  
4 – канали для розташування штоків мікроіндикаторів, 5 – мікроіндикатор; 6 – видовжувач. 

Рис. 3. Конструкція експериментальних зразків з вклеєними анкерами та 
схема розміщення приладів 

 
з видовжувачами до контакту з поверхнею оклеєних анкерів (рис. 3). Таким чином вимірювали 
вертикальні переміщення анкера і одержували його зігнуту вісь, а за нею і робочу 
(деформовану) довжину анкерування при зрізі. 

За основну кількісну величину міцності одиночного трубчастого анкера при зсуві приймали 
критичну силу Qcr, яка відповідає точці перелому та значному викривленню графіків 
«зсуваюча сила-вертикальне переміщення» (рис. 4,а) [9, 13]. Експериментальне середнє 
значення критичної сили, визначене за узагальненим графіком деформацій найбільше 

навантаженого перерізу 1 під силою з шести випробуваних зразків, становило 
cr
shQ  = 100,2 кН, 

а повне руйнівне навантаження 
u
shQ  = 145,4 кН при співвідношенні між ними 1,37, що складає 

резерв несної здатності за межею критичної сили. Максимальне переміщення анкера на крайці 

каналу при критичній силі становило crΔ = 0,24 мм. 
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За виміряними переміщеннями побудовано епюри їх розподілу вздовж анкера (рис. 4, б). 
Це дало можливість експериментально визначити їх робочу (деформовану) довжину, яка для 
всіх зразків (А-1, А-2, А-3) виявилась однаковою і дорівнювала 150 мм, що становить 
приблизно 4d (d = 38 мм). Тобто, з практичних міркувань для надійного закріплення анкера 
в бетоні достатньо його довжини (5-6)d. 

Аналіз графіків і епюр вертикальних переміщень дав можливість прийняти розрахункову 
модель системи, анкер-бетонний масив, у вигляді консольної балки на пружній або пружно-
пластичній основі, розрахунок якої можна виконати  методами розрахунку балок на пружній 
основі, як це прийнято в роботі [6]. 
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Рис. 4. Експериментальні графіки (а) і епюри (б) вертикальних переміщень 
стержня анкерів в перерізах 1, 2, 3 бетонного масиву в залежності від 

величини зсувної сили для випробуваних зразків 
 
 

4. Методика розрахунку довжини анкерування вклеєного анкера в бетонному масиві 

Диференціальне рівняння зігнутої осі анкера як балки на пружній основі при відсутності 
погонного навантаження має вигляд [6,10]: 

044

4

=+ y
d

yd
ξ

,     (1) 

де  
L
x

=ξ  – безрозмірна координата; 4
4
K
EIL = - приведена довжина; Е, І – модуль 

пружності і момент інерції анкера; K  – коефіцієнт постелі основи за гіпотезою Вінклера; 
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Коефіцієнт постелі бетонної основи K можна визначити, використавши розв’язок плоскої 
контактної задачі Бусінеска про тиск круглого штампа, що моделює переріз анкера на 
півплощину, яка моделює бетонну основу (рис. 5) [6]: 

Δ
gK = ,      (2) 

де  g – інтенсивність прикладеного до штампу рівномірно розподіленого навантаження; 
Δ  – вертикальне переміщення (осідання) бетону під штампом.  

Осідання бетонної основи можна представити як функцію її деформацій [6]: 

∫∫ ==
r

d b

r
r

d
b dr

E
dr

5,05,0

σεΔ ,     (3) 

де  rσ  – радіальні стискальні напруження в бетонній основі по вертикальній осі анкера; 
Eb – початковий модуль пружності бетону основи (при її роботі в пружній стадії). 

Згідно з відомим розв’язком Бусінеска зміна радіальних напружень rσ  по глибині основи 
виражається формулою  

r
gd

r π
σ 2

= .      (4) 

Враховуючи те, що згідно з тим же розв’язком напруження rσ  наближаються до нуля на 
відстані r=6d, маємо границі інтегрування в формулі (3) 0,5d-6d (рис. 5). Тоді з формули (3) 
одержуємо:  
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Рис. 5.  Розрахункова схема до визначення коефіцієнта постелі бетонної основи 
 

Після підстановки (5) в (2) одержимо вираз для розрахунку коефіцієнта постелі бетонної 
основи: 

d
E
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gEK bb 63,0
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== .     (6) 
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Роботу бетонної основи в пружно-пластичній стадії можна врахувати введенням в формулу (6) 
січного модуля пружно-пластичних деформацій bb EE υ=′ [6] де υ  – коефіцієнт пружності 
бетону, який залежить від рівня напружень в бетоні і визначається характером діаграми 
деформування bb εσ − . 

Загальний розв’язок однорідного диференціального рівняння (1) у випадку балки кінцевої 
довжини, навантаженої на кінці зосередженою силою Р і згинальним моментом ePM ⋅= , 
представлений в роботі [10]. В результаті одержано вирази для визначення переміщень та 
розподілу згинальних моментів і поперечних сил по довжині анкера. 

З одержаних виразів визначено робочу довжину анкера, з умови, що границею ділянки системи 
«анкер-бетонна основа», на якій сприймається діюча зсувна сила Р, є переріз анкера, в якому 
вертикальні переміщення і поперечна сила зменшуються до нуля, а згинальний момент має 
максимальне значення. З розв’язку рівняння (1) цій умові відповідає відносна довжина анкера 
в бетоні: 

πξ ==
L
lk

k ,      (7) 

 
звідки       Llk π= .          (8) 

 
Формула (8) представляє собою ефективну довжину анкера, на якій проходять його деформації 
і сприйняття поперечного навантаження. Ії можна вважати мінімальною довжиною вклеювання 
анкера в бетонний масив, тобто з умов забезпечення міцності і обмеження деформацій 
фактична довжина анкерування ka ll ≥ .  

 
Висновки 

1. Клеєстержневі анкери є ефективним засобом об’єднання елементів залізобетонних 
конструкцій як при новому будівництві, так і в умовах реконструкції і мають широку 
область застосування. 

2. Робоча довжина досліджених вклеєних трубчастих анкерів натурних розмірів становить 4d. 
З умови надійності анкерування в бетоні їх повну довжину необхідно приймати 

( )dla 65 −= . 

3. При поперечному навантаженні трубчастий анкер працює на згин як балка на бетонній 
пружній або пружно-пластичній основі в залежності від величини радіальних стискувальних 
напружень rσ . Тому при розрахунку на зсув системи «анкер-бетон» розрахункову модель 
можна прийняти у вигляді балки кінцевої довжини на бетонній основі, яка в загальному 
випадку вздовж анкера може мати пружну і пружно-пластичну ділянки. Коефіцієнт постелі 
основи визначають з розв’язку плоскої задачі дії жорсткого кругового штампа на бетонну 
основу. 
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Актуальність проблеми та її обґрунтування. При проектуванні стійок промислових 
і цивільних будівель часто застосовують прокатні й гнуті профілі, труби. Сьогодні виконують 
активні експериментальні та теоретичні дослідження у напрямку оптимізації форми профілів та 
розширення їх сортаменту. Також як центрально-стиснуті елементи широко починають 
застосовувати сталебетонні конструкції [5]. Їх перевагами є збільшення несної здатності 
металевої оболонки за рахунок підвищення місцевої стійкості бетоном. В свою чергу, оболонка 
сприяє створенню трьохосного напруженого стану в бетоні [6]. Експериментальні дослідження 
сталебетонних колон підтверджують зміцнення бетону [1]. 

Аналіз досліджень та публікацій. Оптимізація розмірів, зменшення вартості та працевтрат 
при виготовленні і монтажі конструкцій завжди залишаються першочерговими проблемами. 
Тому дослідження напружено-деформованого стану, виявлення запасів міцності є актуальним 
питанням. Використання комп’ютерного моделювання за допомогою пакетів комерційних 
програм дозволяє зменшити кількість натурних випробувань конструкцій. При зіставленні 
експериментальних даних з чисельними можна судити про достовірність отриманих 
результатів [3]. Результати моделювання НДС віртуальних зразків в програмному комплексі 
NASTRAN свідчать про добру збіжність із результатами натурних випробувань [2]. 

Мета роботи – визначення достовірності чисельних розрахунків напружено-деформованого 
стану (НДС) конструкцій методом скінченних елементів (МСЕ) за допомогою програмного 
комплексу NASTRAN. Проаналізувати вплив типу зварного шва металевої оболонки із 
швелерів, наявність бетонування та дефекту при бетонуванні на несну здатність та стійкість 
центрально-стиснутих колон. 

Виклад основного матеріалу. Моделювання НДС віртуальних зразків було виконано в системі 
NASTRAN (NAsa STRuctural ANalysis). Ця програма скінченно-елементного аналізу 
розроблена компанією MacNealSchwendler Software – MSC. Software Corporation, визнаною 
лідером у даному напрямку через повний огляд явищ різної фізичної природи: міцність, 
стійкість, теплофізика з можливістю вирішення складених задач, які об’єднують всі 
перераховані види. У результаті великого попиту щодо інструкцій по використанню даної 
програми, було опубліковано ряд книг, статей і рекомендацій [7]. 

Геометричні моделі досліджуваних віртуальних зразків створювалися безпосередньо 
в підпрограмі Femap. Обов’язково виконувався контроль геометричних характеристик 
створеного плоского перерізу. У результаті порівняння геометричних характеристик 
модельованого перерізу та даних із сортаменту виявлено, що відхилення між ними становить 
до 0,5%, що лежить в межах допусків на прокат. 

Матеріали моделі – сталь і бетон – задавалися окремо як ізотропні. Всі властивості матеріалів 
задавалися у вигляді скалярних величин. Значення фізико-механічних характеристик матеріалів 
(модуль пружності Юнга Е і коефіцієнт поперечних деформацій ν) та закону деформування 
(σ-ε) бралися згідно результатів випробувань матеріалів експериментально досліджених 
зразків. 
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При виборі типу та розмірів скінченних елементів, на які розбивалась утворена модель, 
враховано час створення об’ємної скінченно-елементної сітки, необхідний дисковий простір 
для проведення ПК NASTRAN розрахунку, точність та збіжність отриманих результатів при 
розрахунку моделей, розбитих різними СЕ. Були змодельовані та прораховані сталеві та 
сталебетонні елементи, виконані із двох швелерів N12, зварених по всій довжині 300 мм, 
розбиті об’ємними СЕ – тетраедрами або гексаедрами – із стороною від 20 до 1 мм. Під час 
порівняння збіжності отриманих результатів вирішено розбивати модель на тетраедри із 
стороною рівною 1-2% від загальної довжини модельованого зразка. Такі розміри скінченно-
елементної сітки забезпечують відхилення від середнього значення напружень, порахованого 
по результатах всіх розрахунків, до 0,4 %. При зменшенні розмірів СЕ вдвічі різко 
підвищувались необхідні ресурси ПК – більше ніж в 5 раз. 

Щоб максимально наблизити “випробування” віртуальних моделей за допомогою ЕОМ 
до реального експерименту, до зразків задавались розподілені по поверхні граничні умови та 
навантаження, аналогічні дійсним під час проведення експерименту [1, 4]. Так як опорні плити 
пресу були шарнірними, то для верхньої поверхні зразків заборонялися тільки поступальні 
переміщення вздовж двох осей х і у, перпендикулярних поздовжній осі елемента z. Для 
протилежної поверхні зразків заборонялися всі три поступальні переміщення. 

Навантаження до зразків прикладалась як статичне рівномірно розподілене по поверхні. 
У випадку, якщо навантаження прикладалося до декількох поверхонь (металу та бетону), 
то сумарне прикладене навантаження ділилося пропорційно площі цих поверхонь. У поєднанні 
зусиль навантаження від власної ваги не включали так як вона незначна у порівнянні із несною 
здатністю. При розрахунку конструкцій число ступенів навантаження від початку завантаження 
до значення максимально прикладеного рівне 10 з включенням опції показу результатів 
на проміжних ступенях. 

У результаті проведення розрахунків МСЕ за допомогою ЕОМ були отримані графіки 
розподілу відносно головних осей деформацій і напружень на поверхні моделей та їх числові 
значення із вказуванням екстремумів. Спочатку було виконано порівняння НДС коротких 
сталевих та сталебетонних стійок МСЕ та експериментальних даних. Моделювались зразки, 
виконані із двох швелерів 8, 10, 12 і 14 довжиною 300 мм. Довжини суцільного та перервного 
зварних швів взято як для експериментальних зразків [1]. Механічні характеристики зварних 
швів приймалися як для основного металу; вважалося, що полички швелерів повністю 
проварені, тобто катет зварного шва становив приблизно 70% від товщини поличок. 
При дослідженні сталебетонних стійок об’ємна модель сталі та бетону створювалися окремо, 
а потім виконувалося об’єднання збіжних вузлів елементів із різними властивостями. У роботі 
[2] моделювання кам’яної кладки виконувалось так само: створювались бетонний камінь 
і розчин з наступним об’єднанням вузлів. 

До таблиці 1 зведено значення поздовжніх та поперечних деформацій на стінці швелеру, 
отримані в результаті проведення експериментальних та віртуальних досліджень зразків. Під 
час натурного експерименту значення деформацій брали по вимірах електротензорезисторів, 
наклеєних посередині вздовж та впоперек стінки швелерів [1]. Під час віртуального 
експерименту спочатку знімались абсолютні деформації вузлів кінцевих елементів, 
розташованих на поверхні швелера на відстані 20 мм один від одного у місцях аналогічним 
розташуванню тензорезисторів. Потім по цих значеннях підраховувались відносні деформації, 
що занесені до табл. 1. Відстані між вузлами, в яких знімались значення, показані на рис. 1 
суцільними лініями. 
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Таблиця 1 – Порівняння результатів натурних та віртуальних досліджень коротких стійок 

Поздовжні відносні деформації Поперечні відносні деформації  Швелер,  
тип шва, 

клас бетону 

Поздовж-
ня сила 
N, кН εекспер×10-5 εтеор.×10-5 Δε, % ε'експер×10-5 ε'теор.×10-5 Δε', % 

8 С 420 -113,5 -110,9 2,29 31,0 33,3 6,77 

8 П 410 -121,0 -109,5 9,55 30,0 32,7 8,22 

10 С 565 -111,0 -122,8 9,57 29,5 37,1 20,38 

10 П 550 -133,0 -120,4 9,51 29,0 36,1 19,56 

12 С 700 -121,3 -126,2 3,92 37,0 38,5 3,99 

12 П 635 -112,0 -115,0 2,57 36,0 34,9 3,01 

14 С 860 -125,0 -132,8 5,84 35,0 41,2 14,97 

14 П 850 -121,0 -131,6 8,02 38,0 40,7 6,58 

8С В12,5 600 -117,0 -127,6 8,27 37,0 33,2 10,14 

8П В12,5 560 -124,0 -119,9 3,31 39,0 31,6 18,90 

10С В12,5 695 -115,0 -116,4 1,16 35,0 31,1 11,15 

10П В12,5 700 -126,5 -118,0 6,76 38,0 31,7 16,64 

12С В12,5 880 -131,0 -118,8 9,35 38,5 33,3 13,49 

12С В25 1150 -142,5 -137,4 3,61 40,0 35,6 10,89 

12С В40 1265 -142,0 -139,7 1,65 39,5 33,6 14,82 

12П В12,5 865 -121,5 -117,3 3,46 37,5 32,8 12,42 

12П В25 1090 -130,0 -130,7 0,54 35,0 34,2 2,26 

12П В40 1195 -142,5 -132,5 7,05 40,5 32,4 19,94 

14С В12,5 1070 -131,0 -120,9 7,71 43,5 35,9 17,49 

14П В12,5 1100 -126,0 -124,8 0,99 41,0 36,8 10,15 

   Δεсер.= 5,26  Δε'сер.= 12,09 
 
 

Згідно даним табл. 1 середнє відхилення експериментальних результатів та теоретичних 
вимірів поздовжніх деформацій становить 5,3 %, поперечних – 12,1 %. Це відхилення можна 
пояснити похибкою вимірів електротензорезисторів. Більша відмінність різниці поперечних 
деформацій, отриманих експериментальним та теоретичним шляхами, за поздовжні 
пояснюється меншою її зміною при однаковій похибці тензорезисторів. Отже використання 
комп’ютерного моделювання МСЕ зразків можливе для дослідження НДС конструкцій. 

На рис. 1 зображено розподіли нормальних напружень до поздовжньої осі сталевих та 
сталебетонних елементів із різними зварними швами металевої оболонки (швелерів N12 
довжиною 300 мм). Прикладене навантаження дорівнює значенням, приведеним в таблиці 1. 
Величини напружень на поверхні зразків виражені кольоровим забарвленням згідно стовпчика 
розподілу, показаного справа від моделі. 
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а)  б)  в)  г)  
 

 а) 12С; б)12П; в) 12С В25;г) 12П В25. 
Рис. 1. Розподіли нормальних напружень на поверхні швелерів сталевих і 

сталебетонних моделей 
 

Переважно на всій поверхні швелерів сталевих моделей спостерігались напруження, менші 
межі текучості (σ = 250-280 МПа), тобто елемент працює у пружній стадії. Екстремальні 
значення напруження приймають у місцях прикладення навантаження та граничних умов – 
локальні напруження. Також концентрації напружень спостерігаються у місцях початку та 
кінця зварних швів при перервному шві оболонки (рис. 1, б). Значення головних напружень 
у вказаних місцях сягають 300 МПа. Поздовжні та поперечні деформації рівномірно 
розподілено по всій висоті зразків незалежно від типу зварних швів. При збільшенні 
прикладеного навантаження руйнування зразків відбувається внаслідок місцевої втрати 
стійкості стінки швелера. 

При дослідженні сталебетонних зразків теж в основному на всій поверхні швелерів моделей 
напруження σ = 210-280 МПа. Концентрації головних напружень (до 335 МПа) спостерігаються 
у місцях початку та кінця зварних швів (рис. 1, г). Поздовжні деформації оболонки рівномірно 
розподілено по всій висоті зразків незалежно від типу зварних швів. Збільшення поперечних 
деформацій майже в два рази спостерігалось у верхній четверті елементів у місці прикладення 
навантаження. Якщо збільшувати прикладене навантаження, то у зразків із найменшою 
із аналізованих металевою оболонкою – швелером 8 – відбувається загальна втрата стійкості 
зразка; у зразків із найбільшою – швелером 14 – відмічається утворення пагорбків на поверхні 
швелерів, спричинених тиском бетону зсередини. Взагалі характер руйнування віртуальних 
зразків подібний із реальними при проведенні експерименту [1]. 

Так як результати комп’ютерного аналізу мають достатню точність, за допомогою програмного 
комплексу NASTRAN промодельовані десять сталебетонних центрально-стиснутих колон, 
виконаних із двох швелерів 30 довжиною 3000 мм. У однієї моделі полички швелерів з’єднані 
по всій довжині; інші зразки поділені на групи по три колони в залежності від типу (довжини, 
що становила 10, 20 і 30 см) зварного шва. У зразках кожної групи із перервним зварним швом 
відстань між кінцем і початком зварних швів була рівна 10, 20 і 30 см. Кінцеві елементи, на які 
були розбиті моделі – тетраедри із розміром сторони 25 мм, що складає близько 0,8 % 
від загальної висоти зразка. 

Руйнування сталевих та сталебетонних стійок відбувалося однаково незалежно від типу 
зварних швів та відстанню між ними. У сталевих елементах стінка швелера, а потім і поличка 
у верхній частині зразка втрачала місцеву стійкість від дії прикладеного навантаження. 
У сталебетонних елементах відмічалася загальна втрата стійкості. У місцях початку та кінця 

σ, Па σ, Па σ, Па σ, Па 
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зварних швів спостерігались концентрації головних напружень (більші у 2-3 рази порівняно 
із напруженнями на стінці із звареними поличками). Проте найбільші напруження виникали на 
стінці швелера у місцях вигину. 

Значення першого критичного навантаження, що викликало втрату стійкості, дещо відрізнялись 
у залежності від типу шва. Це відхилення зображено на рис. 2. За 100 % прийнято значення 
критичного навантаження на елемент із повністю звареними поличками. Як бачимо з графіка, 
сталеві елементи із зварним швом 30 см мають найменше зменшення критичного навантаження 
(лише до 0,8%) із збільшенням відстані між швами. При використанні будь-якого перервного 
зварного шва металевої оболонки сталебетонних моделей значення критичного навантаження 
знижується на 1,3% порівняно із суцільним. Елементи із зварним швом 30 см мають найменше 
зменшення критичного навантаження (до 1,4%) із збільшенням відстані між швами. 

Отже, використання перервного зварного шва можливе при виготовленні складеної 
центрально-стиснутої стійки. Шпонковий шов також оптимальніший з точки зору утворення 
концентрацій напружень від термічного впливу при виконанні зварювання поличок швелерів. 
При шпонковому зварному шві нагрів металу швелера відбувається не по всій довжині, а тільки 
у місцях зварного шва, і вірогідність втрати прямолінійності елемента менша. 
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Рис. 2. Залежність критичного навантаження на сталеві (а) та сталебетонні (б) 
моделі від типу зварного шва металевої оболонки 

 
Також було проаналізовано напружено-деформований стан аналогічних сталебетонних стійок 
із ослабленим бетонним осердям висотою 100 мм посередині висоти стійки на чверть, половину 
та весь поперечний переріз бетонного осердя, причому моделювалось розташування 
послаблення як біля металевої оболонки, так і по центру бетону. Швелери оболонки були 
повністю зварені або мали перервний шов. 

Руйнування віртуальних зразків наступне: у зразка із дефектом, розташованим по центру 
бетонного осердя, відбувається загальна втрата стійкості з найбільшим вигином поздовжньої 
осі у верхній половині так, як і у зразка без дефекту. У зразків з дефектом, розташованим біля 
металевої оболонки на чверть і половину поперечного перерізу бетону, відбувається місцева 
втрата стійкості металу швелеру у місці послаблення, що тягне за собою загальну втрату 
стійкості з найбільшим вигином поздовжньої осі посередині. У зразка із дефектом на весь 
переріз бетону виникає гофр на металі у місці послаблення, що потім теж веде до загальної 
втрати стійкості. Слід відмітити, що на початку або кінці перервного зварного шва відмічалось 
збільшення напружень у два рази порівняно із напруженням в основному металі. 

Таким чином, незначний дефект, що знаходиться по центру бетону, майже не впливає на несну 
здатність та характер руйнування сталебетонної стійки вцілому. Дефект осердя, який 
знаходиться біля металевої оболонки, значно знижує місцеву стійкість швелера, що приводить 
до завчасної загальної втрати стійкості. 
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Висновки 

Під час порівняння збіжності отриманих результатів при розрахунку моделей, розбитими 
об’ємними елементами (тетраедрами і гексаедрами) із різними розмірами, вирішено розбивати 
модель короткої сталебетонної колони із швелерів 8, 10, 12 і 14 на тетраедри із стороною 5 мм, 
що становить 1,7% від загальної висоти зразка. Результати моделювання НДС віртуальних 
зразків мають добру збіжність із результатами натурних випробувань. Розбіжність становить 
близько 9%, що лежить в межах допусків на вимірювальні прилади, які використані при 
проведенні експерименту. Використання сучасних програм моделювання на основі МСЕ 
дозволяє зменшити кількість натурних випробувань конструкцій. 

Результати моделювання реальної конструкції сталевої стійки довжиною 3 метри, виконаної 
із двох швелерів N30, показали, що її руйнування відбувається внаслідок місцевої втрати 
стійкості металу від дії зосередженого навантаження незалежно від типу зварного шва. 
Сталебетонна стійка тих же розмірів руйнується внаслідок загальної втрати стійкості теж 
незалежно від типу шва. У сталебетонних стійок із дефектом осердя відмічались концентрації 
напружень у металевій оболонці у місці послаблення бетону, що потім приводило до загальної 
втрати стійкості. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Нерозрізні сталезалізобетонні балки, в яких 
сталеві балки об’єднано із залізобетонною плитою гнучкими анкерами (наприклад, системи 
Nelson), завдяки своїм перевагам набувають дедалі більшого розповсюдження в практиці 
будівництва мостів як прогонові будови, а також при будівництві каркасних будівель 
виробничого і цивільного призначення в ролі конструкцій перекриття і ригелів поперечної 
рами. Внаслідок зменшення жорсткості конструкції в зоні дії від’ємного згинального моменту 
на проміжній опорі через виключення з роботи розтягнутого бетону відбувається перерозподіл 
зусиль по довжині балки. Визначення діючого в небезпечних поперечних перерізах 
згинального моменту повинно відбуватись з урахуванням цього процесу, яке здійснюється 
в багатьох випадках досить наближено і умовно, що в кращому випадку призводить до 
перевитрат будівельних матеріалів, в гіршому – до небезпеки руйнування конструкції. Дані 
обставини спонукають проектувальників до пошуку точніших методів урахування перерозподілу 
зусиль, котрі через свою відносну складність не мають значного поширення при проведенні 
розрахунків, мало висвітлені в джерелах для практичного застосування і тому потребують 
детального розгляду і вдосконалення. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій, постановка завдання. Ефективність застосування 
сталезалізобетонних балок доведена в дослідженнях [1-6], але увага дослідників головним 
чином приділяється вивченню роботи однопролітних статично визначуваних 
сталезалізобетонних балок [1, 2, 3] і експериментальній оцінці ефективності конструкцій [4, 5, 
6]. Тому метою даної роботи є виявлення особливостей поведінки під навантаженням і 
розрахунку нерозрізних сталезалізобетонних балок на основі теоретичних досліджень. 

Виклад основного матеріалу. Пружний розрахунок внутрішніх зусиль допустимий для всіх 
поперечних перерізів. Для врахування перерозподілу зусиль використовують загальний метод 
розрахунку і два наближені методи [7]. При застосуванні загального методу потрібне подвійне 
визначення внутрішніх зусиль. На першому етапі визначаються внутрішні зусилля, що діють у 
з’єднаному поперечному перерізі без тріщин в бетоні, для характеристичної комбінації впливів 
(стан І). В області балки з від'ємним згинальним моментом довжиною Lcr, де крайове 
напруження в бетоні приймається рівним подвоєному значенню середньої міцності бетону на 
розтяг, на другому етапі призначається жорсткість при згині сталевої балки (стан ІІ). З таким 
наближеним до дійсного розподілом жорсткостей проводиться нове визначення внутрішніх 
зусиль. Встановлення граничного напруження σcr базується на численних порівняльних 
розрахунках, при яких розподілення внутрішніх зусиль нерозрізних балок відбувалось 
з урахуванням роботи бетону між тріщинами. 
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Загальний метод розрахунку (рис. 1) потрібно застосовувати для несних конструкцій, в яких 
утворення тріщин призводить до значного переміщення згинального моменту від прольоту до 
проміжної опори. Це конструкції з попереднім напруженням через планомірно задавані 
деформації та/або з частковим попереднім напруженням арматури, конструкції з пружними 
поперечними перерізами, в яких розподілення внутрішніх зусиль суттєво залежить від 
утворення тріщин в бетоні (наприклад, комбіновані системи зі сталезалізобетонними та чисто 
залізобетонними чи сталевими перерізами, нерозрізні балки із суттєво відмінними прольотами). 
Як альтернатива, вплив перерозподілу зусиль може бути врахований наближеними методами 
(рис. 1). 
 
 

 
 

Рис. 1. Пружні методи врахування перерозподілу зусиль 
 
 

При першому наближеному методі по всій довжині балки призначається жорсткість на згин 
з’єднаного поперечного перерізу без тріщин. Визначені таким чином згинальні моменти 
у з’єднаних балках зі сталим поперечним перерізом можуть бути переміщені в граничному 
стані залежно від класу поперечного перерізу з дотриманням умов рівноваги від опори до 
прольоту. При другому, найпоширенішому, наближеному методі (рис. 2, таблиця 1) вплив 
утворення тріщин в бетоні на розподілення згинального моменту враховується наближено 
введенням зменшеної жорсткості на згин в області проміжної опори. Довжина області балки 
з тріщинами в бетоні приймається рівною 15 % відповідного прольоту в кожну сторону від 
проміжної опори. При визначенні жорсткості приведеного перерізу потрібно підставляти 
відповідні моменти інерції (при врахуванні утворення тріщин – для короткочасних 
навантажень, при врахуванні повзучості й усадки – для постійних навантажень і усадки). 
Цей метод допускається застосовувати при відношенні сусідніх прольотів, яке задовольняє 
умову Lmin/Lmax ≥ 0,6. При виборі наближеного методу слід враховувати, що хоча перший метод 
і не вимагає значних витрат на розрахунок, але для граничного стану придатності до 
застосування інколи потрібен точніший розрахунок з урахуванням утворення тріщин в бетоні. 
Подвійне визначення внутрішніх зусиль при застосуванні другого методу виключається. 
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Рис. 2. Визначення внутрішніх зусиль у двопролітній нерозрізній 
сталезалізобетонній балці за другим наближеним методом 

 

Таблиця 1 – Визначення згинального моменту, що діє на проміжній опорі 
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В граничному стані несної здатності встановлюються максимально допустимі переміщення 
згинального моменту, котрі враховують нелінійну поведінку матеріалів і утворення тріщин 
(при першому наближеному методі). Максимальні переміщення згинального моменту можуть 
бути застосовані для нерозрізних балок без небезпеки втрати стійкості при згині та крученні, 
для балок з порожнинами, заповненими бетоном, які мають достатньо сталу жорсткість 
поперечного перерізу. 

Переміщення згинального моменту від впливу текучості сталевої балки здійснюється в балках, 
які завантажені переважно рівномірно розподіленим навантаженням. В цьому випадку 
пластична зона утворюється в області проміжної опори. У випадку значного зосередженого 
навантаження пластичні зони виникають майже одночасно в прольоті та на опорі, так що 
суттєвого переміщення згинального моменту в прольоті не відбувається. В нерозрізних 
сталезалізобетонних балках із сильно відмінними прольотами (Lmin/Lmax<0,6) при пружних 
поперечних перерізах на проміжній опорі та при пластичних поперечних перерізах в прольоті 
несна здатність від дії згинального моменту використовується неповністю. В граничному стані 
несучої здатності через утворення зони текучості в прольоті відбуваються значні переміщення 
згинального моменту в напрямку проміжної опори балки. При нелінійному розрахунку, на 
відміну від пружного, максимальному моменту в прольоті відповідає більший момент 
на проміжній опорі. Тому для таких випадків у [7] встановлене обмеження максимального 
згинального моменту в прольоті на величину 0,9 від повністю пластичної несучої здатності 
балки за згинальним моментом. 

Для балок з порожнинами, заповненими бетоном, внутрішні зусилля повинні бути визначені за 
другим наближеним методом. При цьому потрібно додатково враховувати вплив утворення 
тріщин в бетоні заповнення. Як показали випробування балок, ефективна жорсткість на згин 
в прольоті визначається як середнє значення жорсткостей на згин поперечних перерізів 
без тріщин і з тріщинами. Висота стиснутої зони в бетоні заповнення визначається наближено 
від положення пластичної нульової лінії. При дії від'ємного згинального моменту поперечні 
перерізи балок з порожнинами, заповненими бетоном через відсутність експериментальних 
даних стосовно стиснутого бетону заповнення не зараховуються до пластичних перерізів. Тому 
при визначенні несної здатності бетон заповнення не враховується. 

Розрахунок внутрішніх зусиль в нерозрізних сталезалізобетонних балках за допомогою 
кінематичного методу граничної рівноваги (теорії пластичного шарніру) можливий лише при 
пластичних поперечних перерізах. Кінематичний метод граничної рівноваги ґрунтується на 
принципі можливих (віртуальних) переміщень Лагранжа, згідно з яким для системи, що 
перебуває в рівновазі, сума робіт усіх діючих на систему сил на можливих малих переміщеннях 
дорівнює нулю. Застосування методу граничної рівноваги можливе при певних передумовах 
з припущенням необмеженої обертальної здатності шарніру пластичності. При розрахунку 
потрібно забезпечувати, щоб наявна обмежена обертальна здатність завжди була більше 
обертальної здатності, потрібної для утворення шарніра пластичності, котра при нерозрізних 
балках залежить від виду навантаження, співвідношення прольотів і співвідношення моментів 
на опорі та в прольоті. Умови можна вважати виконаними, якщо в області пластичного шарніра 
наявні пластичні поперечні перерізи, а в інших – компактні поперечні перерізи, сталева балка 
має симетричний поперечний переріз і виключає відмову через втрату стійкості при згині та 
крученні. 

В нерозрізних балках при дії рівномірно розподіленого навантаження перші пластичні шарніри 
утворюються зазвичай на проміжній опорі. В такому випадку обертальна здатність 
визначається не тільки місцевою стійкістю стиснутої частини сталевого перерізу, але і 
поведінкою розтягнутого бетонного поясу, тому для арматури повинна застосовуватись 
високопластична сталь. При значних зосереджених навантаженнях пластичні шарніри можуть 
виникати в прольоті. В цьому випадку обертальна здатність поперечного перерізу обмежується 
досягненням граничних деформацій в стиснутому бетонному поясі. 
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Для методу граничної рівноваги існують певні межі застосування. Це обмеження для 
співвідношення прольотів і для зосередженого навантаження. Згідно з [8] крайній проліт 
нерозрізної балки повинен бути меншим від збільшеного на 15 % проміжного прольоту, 
а максимальний проліт балки не повинен перевищувати мінімальний більше ніж у півтора рази. 
Якщо на 1/5 прольоту балки сконцентровано більше половини розрахункового навантаження, 
то відстань від крайнього волокна бетонного поясу до пластичної нульової лінії повинна 
становити не більше 15 % загальної висоти поперечного перерізу. 

Пластичні згинальні моменти, що діють в прольоті, а також на проміжній опорі, для крайніх 
і проміжних прольотів нерозрізних балок, завантажених рівномірно розподіленим 
навантаженням, визначаються за допомогою принципу можливих переміщень. 
Використовуючи цей принцип, складають умови рівноваги для кінематично можливого 
механізму руйнування. Можливими механізмами руйнування в багатопролітних балках є 
балкові механізми, обумовлені появою в проміжному прольоті трьох пластичних шарнірів, 
а в крайніх прольотах, які закінчуються шарнірною опорою, – двох (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Визначення внутрішніх зусиль у нерозрізних сталезалізобетонних балках за допомогою 
кінематичного методу граничної рівноваги 

 
Для відшукання пластичного згинального моменту використовується умова рівності нулю суми 
елементарних можливих робіт внутрішніх і зовнішніх сил. Елементарна можлива робота 
внутрішніх сил для крайнього прольоту запишеться у вигляді: 
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де  пр
plM  – внутрішній пластичний момент (несна здатність сталезалізобетонної балки) 

в прольоті; 
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пр
pl

оп
pl MM /=α  – коефіцієнт, який дорівнює співвідношенню внутрішніх згинальних 

моментів на опорі та в прольоті. 

 

Вираз для елементарної можливої роботи зовнішніх сил матиме вигляд: 

 2

2
1

2
1

2
1 aLqbL

b
aqbLaLqaLAo δϕδϕδϕδ =+= , (2)

де  q  – рівномірно розподілене навантаження. 

 

З умови рівності нулю суми елементарних можливих робіт внутрішніх і зовнішніх сил 
( 0=+ oi AA δδ ) знаходиться вираз для пластичного моменту, що діє в прольоті: 
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Вираз для пластичного моменту, що діє в проміжному прольоті, отримується 
аналогічно. Елементарна можлива робота внутрішніх сил для проміжного прольоту 
запишеться у вигляді: 
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де  пр
pl

A
pl MM /=α , пр

pl
B
pl MM /=β  – коефіцієнти, які дорівнюють співвідношенню 

внутрішніх згинальних моментів на відповідних опорах і в прольоті. 
 
Пластичний момент, що діє в проміжному прольоті, визначатиметься за формулою: 
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 – умовний коефіцієнт. 

Положення пластичного шарніра в прольоті отримується з умови рівності нулю першої 
похідної від функції пластичного моменту: 

 0,12 <+±−= kkka , (6)
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де  
α
1

=k  для крайнього прольоту; 
αβ
α

−
+

=
1k  для середнього, якщо βα = , то 5,0=a . 

Коефіцієнти, необхідні для визначення пластичних моментів, що діють у крайньому і 
проміжному прольотах нерозрізної сталезалізобетонної балки, завантаженої рівномірно 
розподіленим навантаженням, зведені до таблиці 2. 
 
Таблиця 2 – Визначення пластичних моментів, що діють у крайньому і проміжному прольотах 

нерозрізної балки, завантаженої рівномірно розподіленим навантаженням 
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0,00 8,000 0,500 8,0 0,000 
0,05 8,199 0,494 8,4 0,012 
0,10 8,395 0,488 8,8 0,023 
0,15 8,590 0,483 9,2 0,034 
0,20 8,782 0,477 9,6 0,044 
0,25 8,972 0,472 10,0 0,053 
0,30 9,161 0,467 10,4 0,061 
0,35 9,348 0,463 10,8 0,070 
0,40 9,533 0,458 11,2 0,077 
0,45 9,717 0,454 11,6 0,085 
0,50 9,899 0,449 12,0 0,092 
0,55 10,080 0,445 12,4 0,098 
0,60 10,260 0,442 12,8 0,105 
0,65 10,438 0,438 13,2 0,111 
0,70 10,615 0,434 13,6 0,117 
0,75 10,792 0,431 14,0 0,122 
0,80 10,967 0,427 14,4 0,127 
0,85 11,141 0,424 14,8 0,132 
0,90 11,314 0,420 15,2 0,137 
0,95 11,486 0,417 15,6 0,142 
1,00 11,657 0,414 16,0 0,146 
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Висновки 

Наведені методи врахування перерозподілу зусиль дозволяють точніше визначити найбільші 
згинальні моменти, що діють у небезпечних поперечних перерізах нерозрізної 
сталезалізобетонної балки, чим досягається економічний і надійний розрахунок конструкції. 
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УДК 625.712.36 
 

НАУКОВИЙ СУПРОВІД СПОРУДЖЕННЯ ГОФРОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 
ПРОГОНОМ 12 М НА ОБХОДІ М. ОЛЕСЬКО У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 
Сташук П.М. 
Бабяк І.П. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
Сітдикова Т.М. 
ТОВ “Мостобудівельна компанія МСУ” 
 

Перші спроби будівництва металевих гофрованих конструкцій (МГК) датуються 
ХІХ сторіттям. Широкого розвитку в світі будівництво споруд з МГК набуло, зокрема, в Канаді 
[1] в другій половині XX століття. Сучасні споруди значно відрізняються від тих, 
що споруджувались в минулі роки. Зокрема, різниця полягає у: 

• горизонтальних отворах МГК, що можуть досягати 14 м (рис. 1) і більше;  

• товщині металевих листів та розміром гофра; 

• застосуванні цинкових антикорозійних покрить товщиною не менше 80 мкм. 

      
а       б 

Рис. 1. ( а, б) – МГК в Ставропольському краї, Росія. Довжина 100 м, отвір 6 м, 
товщина стінки 7 мм, висота насипу – 20 м 

 
У вітчизняній практиці транспортного будівництва споруди із використанням МГК почали 
створювати з середини дев'яностих років. Прикладами таких споруд є розв’язка біля 
с. Фруктове в АР Крим (рис. 2, а), та споруди на автомобільній дорозі Київ-Одеса, зокрема на 
км 169+290 (рис. 2, б). 

Ефективне використання МГК вимагає розробки нової для України нормативної бази. 
До 2007 року при проектуванні МГК користувались рекомендаціями ВСН 176-78, котрі 
не містили відомості про сучасні матеріали. У 2006 на замовлення Державної служби 
автомобільних доріг України „Укравтодор” інститутом ДерждорНДІ розроблено 
ВБН В.2.3-218-198:2007 „Споруди транспорту. Проектування та будівництво споруд із 
металевих гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування” [2]. 
У 2007 році інститут розробив „Посібник з проектування та будівництва споруд із металевих 
гофрованих конструкцій на автомобільних дорогах загального користування” [3].  
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а          б 
а – транспортний тунель біля с. Фруктове в АР Крим; 

б – біоперехід на автомобільній дорозі Київ-Одеса км 169+290. 
Рис. 2. МГК в Україні 

 
В основу ВБН “Проектування та будівництво штучних споруд із металевих гофрованих 
конструкцій на автомобільних дорогах загального користування” покладено науковий досвід 
застосування МГК провідних науково-дослідних інститутів, зокрема ДерждорНДІ. Розроблені 
будівельні норми [2, 3] направлені на вирішення питань технології влаштування та монтажу 
МГК, встановлення конструктивних вимог до МГК, систематизації існуючих перерізів МГК  
при будівництві та реконструкції штучних споруд, раціонального використання економічних, 
матеріальних, енергетичних, трудових ресурсів, охорони навколишнього середовища та 
забезпечення належної якості при будівництві та проектуванні МГК. 

Згідно з ДБН В.1.2-5:2007 „Науково-технічний супровід будівельних об’єктів” [4] мости та 
штучні споруди (тунелі, шляхопроводи, естакади) на автомобільних дорогах вищих категорій 
підлягають обов’язковому науково-технічному супроводу, і подальший розвиток нормативної 
бази з використання МГК вимагає проведення науково-технічного супроводу під час їх 
будівництва. Окрім того, науково-технічний супровід проектування і будівництва є одним 
з основних способів забезпечення належної якості побудованих споруд.  

Працівниками ДерждорНДІ у 2007 році було проведено науковий супровід спорудження 
транспортного тунелю з МГК прогоном 12 м на обході м. Олесько у Львівській області.  

Технічні параметри транспортного тунелю (згідно проектної документації): 

• матеріал конструкції – гофрований оцинкований метал; 

• тип гофрованої конструкції – SuperCor SC-80S; 

• розмір гофра – 380×140 мм; 

• товщина листа гофра – 7 мм; 

• поперечний переріз – горизонтальний еліпс; 

• ширина конструкції – 11,99 м; 

• висота конструкції – 8,32 м; 

• висота насипу над конструкцією – 1,5 м; 

• нормативний опір сталі листів SuperCor SC-80S – 315 МПа; 

• з’єднання листів – болтове Ø 20 мм; 

• марка сталі гофра – Ст3 (згідно даних виробника); 
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• розрахункове навантаження на транспортний тунель А-15, НК-100.  

Програма науково-технічного супроводу включала виконання таких робіт: 

• моніторинг напружено-деформованого стану (НДС) МГК із використанням високоточного 
вимірювального обладнання під час засипки; 

• визначення фізико-механічних характеристик піску засипки МГК; 

• визначення ущільнення засипки гофрованої конструкції динамічним зондуванням. 

Моніторинг напружено-деформованого стану МГК здійснювали вимірюванням в обраних 
перерізах конструкції місцевих деформацій металу із використанням тензорезисторів з базою 
вимірювання 10 мм (рис. 3, а, б). Як  реєструвальний пристрій використано програмно-
технічний комплекс НВМ (рис. 3, в). Для захисту тензорезисторів від атмосферних впливів їх 
вкривали захисним покриттям. 

     
а          б 

 
в 

а, б – тензорезистори; б – ПТК „НВМ”. 
Рис. 3. Обладнання для дослідження напружено-деформованого стану МГК 

 
Схему розташування тензорезисторів в обраних перерізах конструкції та їх маркування 
представлено на рисунку 4. 
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а 
 

 
б 

Рис. 4. Схема розтушування тензорезисторів та їх маркування 
 
 

Вимірювання місцевих деформацій металу МГК у двох поперечних перерізах тунелю: по осі 
проїзної частини лівої смуги руху та на краю смуги безпеки. 

В загальній кількості дослідження НДС виконували 4 рази. В якості початкових (нульових) 
відліків прийнято дані, отримані після завершення монтажу МГК (засипка конструкції ґрунтом 
не розпочата). 

Визначалися фізико-механічні характеристики ґрунтів засипки – вологість та щільність піску, 
відібраного з шарів насипу проведено згідно вимог [5], і оптимальна вологість та максимальна 
щільності піску за [6, 7].  

Для визначення фізико-механічних характеристик піску з ділянки будівництва було відібрано 
10 проб ґрунту з різних шарів засипки. Проведено визначення ущільнення засипки гофрованої 
конструкції динамічним зондуванням.  

За результатами досліджень НДС побудовано епюри напружень, нормальних до поперечного 
перерізу МГК на різних стадіях засипки (рис. 5, 6).  

 



 
 
246

 
а, в – напруження в ложі гофра; б, г – напруження на верху гофра;  
а, б – розташування тензорезисторів  по осі проїзної частини;  
в, г – вісь розташування тензорезисторів на краю смуги безпеки;  

д  – загальний вигляд стану конструкції. 
Рис. 5. Епюри напружень в МГК при висоті засипки 6 м 
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   а                б 

а – напруження в ложі гофра; б – напруження на верху гофра.  
Рис. 6. Епюри напружень в МГК при виконаній засипці Тензорезистори, 

розташовані по осі проїзної частини  
 

Висновки 

1. Результати випробування на приладі стандартного ущільнення згідно [6] показали, що 
максимальна щільність піску складає 1,68 г/см3 при оптимальній вологості близько 7,4 % . 

2. Коефіцієнт ущільнення ґрунту відібраних проб відповідає вимогам ДБН В.2.3-4:2006, 
табл. 6.8. 

3. За результатами динамічного зондування влаштованої засипки МГК слабких неущільнених 
прошарків піску не виявлено. 

4. Характер епюр напружень конструкції свідчить про рівномірне виконання робіт з 
ущільнення засипки. 

5. Згідно результатів проведених досліджень встановлено, що транспортний тунель не має 
дефектів та пошкоджень, що знижують його несну здатність і може бути введений 
в експлуатацію без обмежень руху під розрахункові проектні навантаження А-15, НК-100. 

6. За відсутності науково-технічного супроводу проектування і будівництва споруди могли 
мати місце порушення вимог нормативних документів щодо проектування та будівництва, 
зокрема такі, як незадовільна якість при монтажі гофрованих конструкцій і технології їх 
засипки; відсутність або дефекти у влаштуванні протифільтраційних екранів або 
гідроізоляції; несвоєчасне і неякісне укріплення укосів насипів і ін. 
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Застосування нових конструкцій прогонових будов мостів передбачає виконання їх натурних 
випробувань [1] та врахування отриманих результатів для удосконалення проектних рішень в 
аналогічних конструкціях. Інформацію, що отримують під час випробувань нових конструкцій 
мостів, можна використовувати для покращення експлуатаційних характеристик споруд, 
особливо в умовах збільшення інтенсивності руху та динамічних впливів на мостові 
конструкції.  

У 2007 році працівниками ДерждорНДІ виконано випробування моста індивідуальної 
конструкції через р. Стрипа на км 63+460 автомобільної дороги Н-18 Івано-Франківськ – 
Бучач – Тернопіль (рис. 1). Рік побудови моста – 2007. Будівельна організація – Філія 
„Тернопільська дорожньо-мостова дільниця” ДП „Тернопільоблавтодор”. Проектна організація 
„Житомирдіпродор”. 

Прогонова будова – збірно-монолітна залізобетонна, виконана із балок таврового перерізу.  

Міст складається з трьох прогонів. Схема моста – рамно-консольна. 

Технічні параметри моста: 

• довжина моста 85,05 м; 

• габарит по ширині  11,50+2х1,0 м; 

• поздовжня схема моста 6+3×24+6 м; 

• статична схема – трипрогонова рамно-консольна; 

• балки в прогонових будовах, починаючи з верхового боку, – Б1÷Б5; 

• прогонова будова – збірно-монолітна залізобетонна із 5 балок таврового перерізу, 
об’єднаних монолітним залізобетоном в поперечному і поздовжньому напрямках; 

• опори – однорядні опори  із монолітного залізобетонну, двох стійкові на буронабивних 
палях; 

• розрахункові навантаження: НК-100, А-14. 
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Рис. 1. Загальний вигляд моста 

 
Перед початком випробувань було проведено візуальний огляд конструкцій моста та виконано 
дослідження матеріалів елементів споруди методами неруйнівного контролю. В результаті 
досліджень в конструкціях  моста (балки та плита прогонових будов) було виявлено силові 
тріщини з шириною розкриття до 0,2 мм.  

Статичні випробування моста з метою оцінки виявлених дефектів конструкцій прогонових 
будов моста на їх несну здатність здійснювали з фіксацією сигналів акустичної емісії.  

Випробувальне навантаження використовували завантажені баластом автомобілі марки КрАЗ 
вагою 244, 234, 245, 241 кН. Загальна вага випробувального навантаження становила 964 кН. 
Відповідно до програми статичних випробувань реалізовано шість схем навантаження 
прогонових будов. 

Реєстрація та обробка сигналів акустичної емісії здійснювалася з використанням програмно-
технічного комплексу “АКЕМ” (рис.2). 
 

 
Рис. 2. Програмно-технічний комплекс “АКЕМ” 
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Перетворювачі акустичної емісії (ПАЕ) встановлювали на поверхні бетону балки Б-2 по 
середині прогону 1-2 (рис.3), та на віддалі 1 м від опори Оп-2.  

 

 
Рис. 3. ПАЕ, встановлений на поверхні бетону балки Б-2  по середині прогону 1-2 

 
 

Реєстрація та аналіз сигналів АЕ під час статичних випробувань проводилась із моменту 
зупинки автомобілів в місцях, визначених схемами випробувань. Інформація реєструвалась 
протягом 30-40 с. 

Обробка критеріальної оцінки виявлення сигналів АЕ від тріщин проводилася відповідно за 
коефіцієнтом Кр.  

Згідно з теоретичними положеннями параметр Кр характеризує ступінь зміни густини 
енергії в зареєстрованому сигналі АЕ та використовується для виявлення сигналів від 
тріщин [2-7]. Для його визначення використовують формулу: 

Kpj=lg(Есj/τj
2),                                                                  (1) 

де  Eсj – енергія від j-го зареєстрованого сигналу АЕ; τj – тривалість зареєстрованого 
сигналу АЕ.  

При встановленні давача АЕ на поверхні бетону значення критерію виділення сигналів 
АЕ від тріщин Кр, враховуючи прийняті параметри порогу дискретизації, становить 6.  

Оцінка небезпеки процесів руйнування [2,6,7], що відбуваються в структурі матеріалів 
об’єктів при навантаженні, здійснюється за аналізом кінетики розвитку 
випромінювання АЕ з використанням спільного аналізу даних, отриманих на етапах 
витримки під навантаженням. Для порівняння та узагальнення результатів, не залежних 
від розмірності аналізованих параметрів, використовують їх формалізацію із 
нормуванням шкал до одиничної:  

)(PfEH = ,                                                             (2) 
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де 

max/ iiH EEE = ; 

max/ ii PPP = , 

 

Еi – значення накопичення енергії сигналів АЕ під час витримки на ступенях 
навантаження у обраному часовому перерізі;   

Pi – значення навантаження на досліджуваний об’єкт;  

Еimax – максимальне значення накопичення енергії сигналів АЕ під час витримки під 
навантаженням на ступенях у обраному часовому перерізі;  

Pimax – максимальне значення навантаження на об’єкт дослідження при випробуванні.  
Проведення аналізу  із апроксимацією експериментальних даних у відповідності до попередньо 
описаного виконують за формулою: 

b
H PaE = ,   при ti = const,                                                (3) 

де 

а, b – константи;   

ti – часовий переріз реєстрації сигналів АЕ. 

Абсолютне значення показника степені b < 3 свідчить, що дефекти, котрі розвиваються в 
структурі матеріалу, не є небезпечними. При значенні показника степені b ≥ 3 розвиток 
дефектів є небезпечним. 

Результати обробки критеріальної оцінки Кр показали, що при навантаженні прогонової будови 
моста за схемою №2 (несиметричне завантаження прогону 1-2 із створенням максимального 
згинального моменту в прогоні) фіксуються сигнали АЕ від мікротріщин (на рис.4 – сигнали 
від мікротріщин розташовані нижче штрихової лінії). 

 

а б 



 
 
252

в г 
 

Рис. 4. Зміна коефіцієнту Кр сигналів АЕ, зафіксованих  при випробуванні прогонової 
будови моста за схемою № 2. Канал реєстрації сигналів АЕ: а, б – ПАЕ 1; в, г – ПАЕ 2. 
Тимчасове навантаження на прогонову будову згідно схеми: а – 2 автомобілі; в – 2; 

б, г – 4 автомобілі 
 

Оцінка небезпеки процесів, що відбуваються в структурі матеріалу прогонових будов моста 
при їх навантаженні здійснювали шляхом аналізу кінетики розвитку випромінювання АЕ з 
використанням спільного аналізу даних, отриманих на всіх ступенях завантаження. Аналіз 
отриманих залежностей з формалізацією даних показує, що вони описується виразом (3). 
Результат проведеної оцінки небезпеки процесів, що відбуваються в структурі матеріалів 
прогонової будови при завантаженні її за схемою №2, представлено на рис.5. Значення 
коефіцієнтів в апроксимувальному виразі (3) рівні: a = 1,09362; b= 2,04979. Абсолютне 
значення показника степені b < 3, тобто дефекти в структурі матеріалу прогонової будови 1-2 
не є небезпечними. 
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Рис. 5. Залежність нагромадження енергії сигналів АЕ, зафіксованих у прогоновій 

будові 1-2  від навантаження в циклі для схеми № 2 
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Висновки 

В результаті статичних випробувань моста через р. Стрипа на км. 63+460 автомобільної дороги 
Н-18 із застосуванням методу акустичної емісії встановлено: 

1. При статичних випробуваннях прогонової будови моста за схемою № 2 фіксуються сигнали 
АЕ від мікротріщин в матеріалі прогонової будови. На це вказують відповідні значення 
параметру Кр. 

2. Оцінка небезпеки розвитку процесів руйнування у структурі матеріалів показала, що 
мікродефекти структури матеріалу прогонових будов, які виникають при 
навантаженні моста за схемою завантаження №2, не мають тенденції до розвитку і 
при збільшенні рівня завантаження сповільнюють свій ріст.  

3. При будівництві аналогічних конструкцій мостів необхідно особливу увагу звертати 
на якість виконання збірних елементів прогонових будов з метою недопущення 
виникнення в них дефектів, що можуть зменшувати проектний термін експлуатації 
споруди. 
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В основу нових типів сталезалізобетонних конструкцій покладено концепцію синтезу кращих 
зразків сталевих і залізобетонних конструкцій, які б ураховували їх суттєві переваги. 
При цьому використовуються ідеї розділення функцій елементів конструкцій за матеріалами 
для їх раціональної роботи в споруді. 

Тепер сталезалізобетонні конструкції дістали широке розповсюдження в усьому світі. 
Доведено, що їх раціонально застосовувати у вигляді згинаних конструкцій для перекриття 
великих прольотів, а також стійок, що сприймають великі навантаження (колони громадських 
та промислових будівель), в інженерних спорудах. Поперечні перерізи таких конструкцій 
можуть бути найрізноманітнішими. При використанні сталезалізобетонних конструкцій значно 
зменшується їх маса, дуже часто можна обійтися без улаштування опалубки й закладних 
деталей. 

У нашій країні накопичено значний досвід із дослідження та впровадження 
сталезалізобетонних конструкцій. Побудовано несні конструкції різних будівель і споруд із 
застосуванням трубобетону, балки та ригелі зі стрічковим армуванням, брускові конструкції, 
залізобетонні плити по профільному настилу. Цікавим є досвід використання 
сталезалізобетонних конструкцій при будівництві мостів, є багато наукових публікацій у цій 
галузі. У західних країнах уже близько десяти років діє нормативний документ щодо 
проектування сталезалізобетонних конструкцій “Eurocode 4”. В нашій країні на сьогодні 
відповідний нормативний документ відсутній, що значно стримує використання 
сталезалізобетону в будівництві. 

У цій праці розглядається нова конструктивна форма – структурна сталезалізобетонна 
конструкція, що запропонована авторами. Сутність цієї конструкції полягає в тому, що в її 
основу покладено принцип розподілення функцій елементів конструкції за матеріалами при їх 
раціональному співвідношенні в просторовому формоутворенні. Залізобетонна складова цієї 
конструкції працює в основному на стиск, а сталева складова − на розтяг. Просторова 
конструкція відзначається тим, що в її складових виникають порівняно невеликі зусилля, і її 
елементи можуть мати відносно малі перерізи. 

Для структурних систем як і для інших просторових конструкцій характерний складний 
просторовий перерозподіл зусиль від зовнішніх навантажень, за рахунок чого забезпечується 
значне зниження ваги конструкції. Раціональне розташування структурних елементів у 
просторі забезпечує оптимальну роботу конструкції. Структурні системи дозволяють 
використовувати повторюваність простих елементів конструкцій, що робить особливо 
раціональним упровадженням їх у будівництво. 

Схему сталезалізобетонної структури наведено на рис. 1. Структура складається зі сталевої 
решітки й залізобетонної плити, при цьому її особливість полягає в тому, що при виготовленні 
або монтажі конструкції забезпечується спільна робота залізобетонних і сталевих елементів. 
Як решітку найраціональніше застосовувати труби, що дає можливість за необхідності 
використовувати порожнини труб поясів для розташування в них попередньо напруженої 
арматури. Стиснуті елементи (розкоси) структури з труб для кращої роботи можуть 
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заповнюватися бетоном, тобто для влаштування стиснутих стрижнів, коли вони сприймають 
великі навантаження, можна застосовувати трубобетонні елементи. 

Сталезалізобетонні структурні конструкції мають суттєві переваги: 

1) економія сталі за рахунок відсутності стиснутих поясів перехресних ферм; 

2) економія бетону за рахунок виключення його з розтягненої зони конструкції, де його робота 
в традиційних конструкціях при розрахунку не враховується; 

3) підвищена жорсткість покриття за рахунок можливості сприйняття крутних моментів; 

4) можливість спрощення виготовлення складних вузлів поєднання сталевих елементів нижніх 
поясів і розкосів у заводських умовах, а не під час монтажу; 

5) суміщення в одній конструкції несних і огороджувальних функцій. 

Сталезалізобетонне структурне покриття може будуватися як у збірному, так і в монолітному 
варіанті. 

У монолітному варіанті структурну сталезалізобетонну плиту раціонально виготовляти 
в цілому за розмірами конструкції в плані. Плита виготовляється в перевернутому положенні на 
горизонтальній поверхні на будівельному майданчику після монтажу стрижневої арматури та 
встановлення опалубки тільки по її контуру. Сталеві елементи структури спеціально 
підготовленими кінцями розкосів разом із закладними деталями вставляються до бетонування 
плити й з’єднуються з бетоном до початку його твердіння. Після досягнення бетоном 
необхідної міцності опорядження поверхні бетону і фарбування сталевих елементів плита 
перевертається в робоче положення й установлюється на місце згідно з проектом будівлі. 
При такій схемі виготовлення суцільне сталезалізобетонне покриття має розміри в плані, 
обмежені технологічними можливостями кранового обладнання при його монтажі. 

При великопролітніх покриттях доцільним є варіант, коли структурна плита збирається 
з окремих сталезалізобетонних секцій. При цьому можливі два варіанти, коли плита 
розділяється на лінійні балкові конструкції або на окремі елементи – „кристали”. Модель 
окремого лінійного елемента наведено на рис.1.  

Із лінійних збірних структурних елементів можна утворювати покриття, що працюють як 
плити, обперті по контуру. Але з цих лінійних елементів можна збирати і покриття, що мають 
іншу конфігурацію й інші особливості роботи: 

1. Попередньо напружена структурна сталезалізобетонна плита покриття з розмірами в плані, 
що дорівнюють довжині плити (рис. 2). Попередньо напружену арматуру в цьому випадку 
розміщено в середині труб, що утворюють розтягнуті пояси, в поздовжньому та поперечному 
напрямку. 

2. Пролітні конструкції з двох або більше лінійних елементів структури (рис. 3). У цьому 
випадку перекривається проліт, що набагато перевищує довжину одної плити.  

3. Вертикальні стіни, що сприймають великі горизонтальні навантаження (рис. 4). Такі 
конструкції можуть застосовуватися, наприклад, при будівництві підпірних стін та стін 
будівель, що сприймають горизонтальні навантаження. 

Особливістю виготовлення монолітних сталезалізобетонних структурних плит є те, що роботи 
із їх створення раціональніше провадити при перевернутій конструкції по відношенню до її 
проектного положення. В цьому випадку значно спрощується процес бетонування плити, 
а опалубка практично відсутня. Вона являє собою контур навколо майбутньої плити, що 
бетонується на спеціальному бойку. 
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Рис. 1. Модель збірного лінійного елемента сталезалізобетонної 
 структурної конструкції 

 
 
 

 
1 – залізобетонна плита; 2 – нижній пояс із сталевої труби; 

3 – розкоси; 4 – попередньо напружена арматура. 
Рис. 2. Попередньо напружена сталезалізобетонна 

лінійна структурна плита 
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1 – залізобетонна плита; 2 – нижній пояс із сталевої труби; 
3 – розкоси; 4 – попередньо напружена арматура; 5 – закладні деталі для 

 з’єднання плит; 6 – стик, що поєднує елементи пояса. 
Рис. 3. Попередньо напружена сталезалізобетонна структурна плита,  

зібрана з лінійних елементів 
 
 

1  – залізобетонна плита; 2 – вертикальний сталевий пояс; 
3 – сталеві розкоси; 4 – закладна деталь для з’єднання залізобетонних плит; 

5 – стрижень для з’єднання елементів структури 
Рис. 4. Вертикальна стіна з окремих лінійних сталезалізобетонних елементів 
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Схему влаштування монолітної структурної сталезалізобетонної плити наведено на рис. 5. 
Роботи з її влаштування виконуються в такій послідовності. 

1. Готується вирівняний бойок за розмірами майбутньої залізобетонної плити. Це може бути, 
наприклад, заздалегідь забетонований майданчик.  

2. Із будь-якого матеріалу встановлюється опалубка по контуру плити з висотою, яка дорівнює 
шару бетону, що буде в неї вкладено. 

3. Згідно з проектом встановлюються заздалегідь виготовлені елементи сталевої структури 
разом із привареними до неї закладними деталями. 

4. Укладаються сітки для армування сталевої плити. Для забезпечення кращої спільної роботи 
залізобетонної плити зі сталевою структурою бажаним є поєднання за допомогою зварювання 
стрижневої арматури сіток із розкосами. 

5. Укладається й ущільнюється бетон в опалубці плити. Поверхня бетону ретельно 
вирівнюється, тому що вона має бути стелею майбутньої будівлі. 

6. Після твердіння бетону провадяться опоряджувальні роботи поверхні плити та фарбування 
елементів сталевої структури. 

Після виготовлення за допомогою кранів плита перевертається і встановлюється в проектне 
положення.  

Лінійні елементи збірних сталезалізобетонних конструкцій виготовляються за тією ж 
технологією, що й для монолітних перекриттів. При цьому залежно від габаритів окремих 
елементів вони можуть виготовлятись і у заводських умовах, і на будівельному майданчику. 

Збірна сталезалізобетонна структурна конструкція може виготовлятися, якщо це дозволяють її 
розміри на поверхні землі, а потім установлюватися за допомогою кранів у проектне 
положення. Для влаштування поперечного нижнього пояса можуть застосовуватися додаткові 
елементи з труб. Елементи нижніх поясів з’єднуються між собою за допомогою фланців на 
болтах. У процесі монтажу попередньо зібрані окремі сталезалізобетонні плити поєднуються 
між собою за допомогою зварювання закладних деталей. Шви між плитами заповнюються 
цементним розчином. Після цього, якщо це передбачене проектом, може бути здійснене 
попереднє напруження плити у поздовжньому або взаємно – перпендикулярних напрямках. 
Повністю готова плита піднімається і встановлюється в проектне положення. 

 
1 – сталева накладка для з’єднання закладних деталей плити за допомогою 

зварювання; 2 – з’єднання поперечних нижніх поясів за допомогою 
фланців на болтах; 3 – тимчасові опори 

Рис. 5. Схема монтажу збірної сталезалізобетонної 
конструкції на рівні землі 
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Плити, що мають великі прольоти, необхідно монтувати на висоті в проектному положенні. 
Для цього плити монтуються послідовно, монтаж наступної плити здійснюється тільки після 
того, коли попередня плита повністю закріплена в проектному положенні. Попереднє 
напруження, якщо воно передбачене проектом, здійснюється після монтажу всіх плит.  
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ПРОЛЬОТІВ ПІД СУМІЩЕНУ ЇЗДУ З УРАХУВАННЯМ СПІЛЬНОЇ РОБОТИ 
СКЛЕПІНЬ І БУДОВ НАД СКЛЕПІННЯМИ 

 
Тарасенко В. П. 
Соломка В. І. 
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Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 
 

На Придніпровській залізниці в п’ятидесятих роках минулого століття було збудовано за 
проектом Преображенського і експлуатуються по цей час два великі залізобетонні мости під 
суміщену їзду з арковими прогоновими будовами з розрахунковими прольотами 228,0 і 140,0 м. 

Прогонові будови мають їзду верхом (над склепінням) у двох ярусах. У верхньому ярусі 
надаркових будов розташовуються дві залізничні колії, а в нижньому – автопроїзд з габаритом 
Г7 і два бокових пішохідних тротуари шириною по 2,2 м кожний. 

Основними несними елементами прогонових будов є коробчасті склепіння, які мають верхню і 
нижню криволінійні плити та дві зовнішні і дві внутрішні вертикальні стінки. Надаркові будови 
мають стійки нижнього ярусу змінної висоти і стійки верхнього  ярусу, які підтримують 
поперечні балки залізничного проїзду і є продовженням стійок нижнього ярусу. Поздовжні 
балки залізничного проїзду і автопроїзду є ригелями двохярусних поздовжніх рам надаркових 
будов. 

Надаркові будови мають три поперечних деформаційних шви, які розташовані в чвертях 
прольотів і в замкових перерізах прогонових будов. Окрім цього, деформаційні шви влаштовані 
на кінцях прогонових будов в місцях примикання надаркових будов до проміжних опор або 
підхідних естакад. 

Стійки надаркових будов мають прямокутний або двотавровий переріз. В місцях розташування 
деформаційних швів влаштовано здвоєні стійки меншого перерізу. Всі стійки надаркових будов 
жорстко з’єднано зі склепіннями і не мають спеціального закріплення проти поздовжніх 
переміщень в точках на рівні залізничного проїзду і автопроїзду. 

У зв’язку з проблемами влаштування безстикових колій на вказаних мостах галузевою науково-
дослідною лабораторією штучних споруд університету були проведені натурні обстеження 
з метою виявлення технічного стану несних конструкцій споруд і мостового полотна 
залізничного проїзду та виконані розрахунки напружено-деформованого стану конструкцій 
і переміщень залізничної проїзної частини аркових прогонових будов. 

Для оцінки умов роботи безстикових колій на аркових мостах важливо знати характер 
і величини поздовжніх переміщень проїзної частини залізничного проїзду і зміни зазорів 
в деформаційних швах від залізничного рухомого складу [1, 2]. 

Розрахунок напружено-деформованого стану аркових прогонових будов під суміщену їзду з 
розрахунковими прольотами 228,0 і 140,0 м проводився на ПЕОМ методом скінченних 
елементів. Для кожної прогонової будови розрахунки були проведені при розташуванні 
поїзного навантаження на першій половині прогонових будов, в середніх їх частинах 
(на дільницях від ¼ до ¾ прольоту), на другій половині та на всій довжині прогонових будов. 
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Схеми аркових прогонових будов під суміщену їзду і номери вузлів розрахункових схем 
показано на рис. 1. 
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а – прольотом 228,0 м; б – прольотом 140,0 м. 
Рис. 1. Розрахункові схеми аркових прогонових будов під суміщену їзду 

 
 
Загальний характер лінійних (поздовжніх горизонтальних та вертикальних) і кутових 
деформацій аркової прогонової будови прольотом 228,0 м при завантаженні окремих ділянок 
проїзної частини залізничним навантаженням наведений (з великим збільшенням) на рис. 2. 
Аналогічний характер деформацій одержано і для прогонової будови прольотом 140,0 м. 
 

  

а – навантаження на першій половині прольоту; б – навантаження на другій 
половині прольоту; в – навантаження на середній частині прольоту;  

г – навантаження на всій довжині прогонової будови 
Рис. 2.  Деформації аркової прогонової будови прольотом 228,0 м  

при різних навантаженнях 
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Аналіз величин горизонтальних поздовжніх переміщень у вузлах залізничної проїзної частини 
показав, що ці переміщення в межах окремих частин надаркових будов між деформаційними 
швами практично однакові. Середні величини розрахункових поздовжніх переміщень 
залізничної проїзної частини прогонових будов прольотами 228,0 м і 140,0 м і зміни зазорів 
в деформаційних швах при завантаженнях прогонових будов наведено в наступній таблиці. 

 

Таблиця 1 

Переміщення, мм, від залізничного навантаження Н8 
на прогоновій будові прольотом 228 м на прогоновій будові прольотом 140 м Наванта- 

ження номери  
опор і вузлів 

Перемі- 
щення хі 

змінювання 
зазорів δі 

номери  
опор і вузлів 

Перемі- 
щення хі 

змінювання 
зазорів δі 

Оп. 1 0 Оп. 1 0 
1÷5 10,65 1÷4 5,10 

6÷10 2,82 5÷8 1,75 
11÷15 0,97 9÷12 0,60 
16÷20 6,99 13÷16 3,74 

Завантаже-
на перша 
половина 
прольоту 

Оп. 2 0 

10,65 
-7,83 
-1,85 
6,02 
-6,99 

Оп. 2 0 

5,10 
-3,35 
-1,15 
3,14 
-3,74 

Оп. 1 0 Оп. 1 0 
1÷5 -6,99 1÷4 -3,74 

6÷10 -0,97 5÷8 -0,60 
11÷15 -2,82 9÷12 -1,75 
16÷20 -10,65 13÷16 -5,10 

Завантаже-
на друга 
половина 
прольоту 

Оп. 2 0 

-6,99 
6,02 
-1,85 
-7,83 
10,65 

Оп. 2 0 

-3,74 
3,14 
1,15 
-3,35 
5,10 

Оп. 1 0 Оп. 1 0 
1÷5 1,17 1÷4 0,14 

6÷10 2,50 5÷8 1,76 
11÷15 -2,50 9÷12 -1,76 
16÷20 -1,17 13÷16 -0,14 

Завантаже-
ння 
середньої 
половини 
прольоту 

Оп. 2 0 

1,17 
1,33 
-5,00 
1,33 
1,17 

Оп. 2 0 

1,14 
1,62 
-3,52 
1,62 
0,14 

Оп. 1 0 Оп. 1 0 
1÷5 3,25 1÷4 1,13 

6÷10 1,65 5÷8 0,95 
11÷15 -1,65 9÷12 -0,95 
16÷20 -3,25 13÷16 -1,13 

Завантаже-
ння всього 
прольоту 

Оп. 2 0 

0 
3,25 
1,65 
-1,65 
-3,25 

0 Оп. 2 0 

1,13 
-0,18 
-1,90 
-0,18 
1,13 

 

Найбільші величини горизонтальних поздовжніх переміщень залізничної проїзної частини обох 
прогонових будов від рухомого складу виявились при розташуванні навантаження на першій 
або другій половинах прольоту. 

Для наочності на рис. 3 наведено епюри поздовжніх переміщень проїзної частини на окремих 
ділянках надаркових будов при завантаження першої половини прольоту. 
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а – на прогоновій будові прольотом 228,0 м; 
б – на прогоновій будові прольотом 140,0 м. 

Рис. 3. Епюри горизонтальних поздовжніх переміщень проїзної частини 
при завантаженні половини прольоту 

 
 

Одержані результати були використані при розробці рекомендацій щодо умов улаштування і 
закріплення безстикових колій на мостах, що експлуатуються, з прогоновими будовами 
великих прольотів під суміщену їзду. 
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УДК 624.1 
 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ СТАЛЕФІБРОБЕТОНУ 
ДЛЯ РЕМОНТУ І ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 
Цибульник І.О. 
Науково дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України 
 

Більше 100 років у світі ведуть експериментально-теоретичні дослідження будівельного 
композиту – сталефібробетону. Сьогодні на основі світового досвіду можна назвати багато 
сталефібробетонних або сталефіброзалізобетонних конструкцій різного призначення, які 
пройшли шлях від створення до практичного застосування. Такі конструкції мають високі 
техніко-економіні показники. Серйозний досвід практичного застосування сталефібробетону 
накопичено у Австралії, Австрії, Бельгії, Німеччині, Китаї, Норвегії, Нідерландах, Росії, США, 
в Україні, Чехії, Японії та інших країнах   [1-7 та ін.]. 

У числі конструкцій, які знайшли своє використання у закордонній та вітчизняній практиці, – 
конструкції дорожнього і аеродромного будівництва, улаштування підлог, елементи 
конструкцій автодорожніх і залізничних мостів, конструкцій спеціального призначення тощо. 
Але найбільш ефективним сталефібробетон виявився при реконструкціях, ремонтах і 
підсиленнях як окремих елементів, так і споруд у цілому. 

У технічній закордонній літературі [4, 5, 8 та ін.] можна знайти інформацію про ефективність 
застосування сталефібробетона при будівництві та реконструкції жорстких дорожних покрить 
автомобільних шляхів. 

Так, у США (штат Айова) у процесі ремонту сільського шляху на довжині 4 км було 
використано покриття зі сталефібробетону. Після 4 років експлуатації проведений аналіз стану 
шляху засвідчив, що дві ділянки покриття товщиною 76 мм із вмістом волокна 96 кг/м3, 
улаштовані на старе бетонне покриття товщиною 216 мм, практично залишилися у тому ж 
стані, що і у момент здачі у експлуатацію.  

Вельми ефективним є використання сталефіброзалізобетону при реконструкціях мостів. Для 
збільшення габаритів (ширини) та вантажності прогонових будов мостів, а також для 
підвищення надійності та довговічності запропоновано [9] улаштування накладної плити зі 
стлефібробетону (рис.1). Жорстке з’єднання з балками існуючої прогонової будови моста 
сталефіброзалізобетонної накладної плити зверху забезпечує габарит проїзної частини та несну 
здатність моста. 

 

B  – габарит існуючої прогонової будови 
моста; cL  – виліт консолі, яка збільшує 

габарит моста; 
1 –  сталефіброзалізобетонна накладна 
плита;  2 – залізобетонні балки прогонової 

будови 
Рис. 1. Схема реконструкції прольотної 
будови моста накладною монолітною 
сталефіброзалізобетонною плитою 
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 Останні експериментально-теоретичні дослідження [6, 7, 10] показують, що найбільш 
перспективним об’єктами для підсилення за допомогою тонкого шару сталефібробетону є 
плоскі та об’ємні залізобетонні конструкції. При такому використанні матеріалу підсилення 
сталеві фібри проникають у тріщини, раковини, каверни та інші пошкодження підсилюваної 
конструкції, зашпаровуючи зазначені дефекти. З’являється нова конструкція з новими 
властивостями, складена з блоків підсилюваного бетону, об’єднаного сталефібробетоном. Це 
дозволяє відновити експлуатаційні якості практично повністю зруйнованих тонкостінних 
залізобетонних конструкцій. 

Випробування залізобетонних плит, спочатку повністю зруйнованих, а потім відновлених за 
рахунок підсилювального шару сталефібробетону (рис. 2), продемонстрували їх достатньо 
високі експлуатаційні якості [10]. Міцність підсилених плит досягла 65…85% від міцності 
суцільних неушкоджених попередньо напружених, випробуваних до руйнування на першому 
етапі досліджень. Тріщиностійкість відновилася трохи менше, але теж була достатньою і 
становила 40…60% від суцільних плит. Прогини при експлуатаційних рівнях навантаження 
знаходилися у межах, допустимих чинними нормативними документами. Відмічено, що після 
підсилення і зашпарування усіх тріщин, стиснута зона шаруватої конструкції працювала як 
єдина система. Зменшення міцності сталося за рахунок наявності концентраторів напружень, 
якими були первісні тріщини до підсилення. 

 
а – поперечний переріз плит серії І;   

б – поперечний переріз плит, підсилених сталефібробетоном, серії ІІ;    
1 – попередньо-напружені стержні; 2 – спіралі;  3 – арматурні сітки;   

4 – сталефібробетон 
Рис. 2. Схема армування дослідних зразків – плит [10]  

 
 
Співставлення експериментальних і розрахункових даних показало, що для розрахунків 
зазначеної багатошарової системи можуть бути використані широко відомі в Україні 
обчислювальні комплекси ЛИРА або SCAD (рис. 3). Так, при навантаженнях, що відповідають 
експлуатаційним, максимальні відхилення між експлуатаційними і теоретичними значеннями 
становили 5…10 %. 

Визначаючи ефективність роботи сталефібробетону у підсилених конструкціях, неможливо 
не відмітити позитивний досвід донецьких фахівців у справі підсилення просторових 
конструкцій – баштових градирен, силосів, бункерів, резервуарів, вугільних башт [6, 7] тощо. 
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Рис. 3. Експериментальні та теоретичні графіки прогинів плит [10] 

 
Як ефективний матеріал для підсилення залізобетонних просторових споруд широко 
застосовували сталефібробетон, який наносили методом торкретування [11]. При такому 
способі підсилення (рис. 4) улаштовують два торкретсталефібробетонних шари – зовнішній та 
внутрішній. Зовнішній призначений для відновлення несної здатності градирні, забезпечення її 
довговічності та сприйняття несприятливих розтягувальних напружень.  

 
1 – жорсткий каркас із смуг підсилення; 2 – торкретсталефібробетонне покриття;  

3 – просочування пароізоляцією ГКЖ – 94 м; 4 – торкретсталефібробетонне покриття 
з арматурною сіткою; 5 – оболонка градирні. 

Рис. 4. Схема підсилення градирні Симферопольської ТЕЦ [6] 
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Товщина шару торкретсталефібробетону  у цьому випадку становить 60…90 мм, а у верхній і 
середній зонах оболонки шар сталефібробетону був додатково армований стержневою 
арматурою. Внутрішній шар підсилення призначений для гідроізоляції бетону градирні і 
компенсації зруйнованих ділянок з боку внутрішньої поверхні. Товщина цього шару становила 
20…40 мм. Для армування сталефібробетону використовували фібру 30х0,6 мм у кількості 1 % 
об’ємного армування. 

Підсилений залізобетонний купол мав товщину 60 мм біля ліхтарного кільця та 100 мм – біля 
опорного кільця діаметром 29,6 м, стріла підйому становила 3,6 м (рис. 5). 

 
 

1 – жорсткий каркас із смуг підсилення; 2 – втрата стійкості купола;    
                 3 – торкретсталефібробетонне покриття з арматурною сіткою;  

4 – пінопласт;  5 – існуюча плита купола. 
Рис. 5. Схема підсилення купола радіального згущувача Колосніковської 

центральної збагачувальної фабрики [6] 
 
 
Підсилення купола виконували з використанням технології торкретсталефібробетону у два 
етапи. На першому етапі на пошкоджених ділянках улаштовували криволінійні балки 
(стержні), перерізом 150х80 мм зі стержневим армуванням, які перетинали одна одну. Ці балки 
об’єднували з опорним і ліхтарним кільцями, що у комплексі уявляли фрагмент сітчастого 
куполу. Таким чином, зовнішні навантаження передавали на нову конструкцію, а аварійну 
частину купола виключали з роботи. На другому етапі підсилення з внутрішнього боку куполу 
відновлювали захисний шар з торкретсталефібробетону з високою тріщиностійкістю та 
довговічністю. 

Досвід підсилення плоских і просторових конструкцій свідчить про те, що сталефібробетон 
завдяки унікальним деформаційним і міцнісним властивостям найкращим чином відповідає 
особливостям підсилення і експлуатації тонкостінних залізобетонних конструкцій і може 
застосовуватися при ремонті зазначених конструкцій у складі споруд, які мають дуже високий 
ступінь зношення. 
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РЕФЕРАТИ 
 
 
УДК 624.012.45  
Деформації залізобетонних елементів з тріщинами при крученні / Азізов Т.Н., Срібняк Н.М. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 5-11. 
Наведено методику визначення переміщень в перерізі залізобетонного елементу з тріщинами, коли 
крутильний момент прикладений на частині перерізу  в стиснутій зоні. Методика дозволяє визначити 
крутильну жорсткість елементів з нормальною тріщиною. 

 
УДК 624.01 
Уточнення оцінки експлуатаційного стану мостів / Асауленко Ю.В., Лантух-Лященко А.І. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 12-17. 
Статтю присвячено проблемі оцінки резерву несної здатності мостів. Наводиться алгоритм і приклад.  

 
УДК 624.21 
Вплив існуючої системи експлуатації на деградацію елементів мостових споруд / Більченко А.В., 
Кіслов О.Г. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 18-21. 
Розглянуто деякі проблеми існуючої системи експлуатації елементів мостових споруд, пропонуються 
експлуатаційні заходи, які сприятимуть підвищенню показників безпеки елементів мостових споруд. 

 
УДК 624. 012:539.43 
Оцінки міцності залізобетонних балок, підсилених в стиснутій зоні ефективними матеріалами / 
Валовой О.І., Ерьоменко О.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 22-28. 
Наведено методику розрахунку балок, підсилених у стиснутій зоні. Проаналізовано вплив матеріалів 
підсилення на міцнісні показники підсилених балок. 

 
УДК 625.76      
Армування конструкцій дорожнього одягу / Гамеляк І.П. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 29-44. 
Стаття присвячена розробці основних положень конструювання та розрахунку нежорстких дорожніх 
одягів, армованих геосинтетичними матеріалами при посиленні та ремонті. Розглянуто розрахункову 
схему конструкції з АСМ при посиленні з врахуванням наявності тріщин в укріпленій основі або 
існуючих асфальтобетонних шарах. З позицій механіки руйнування розроблено методику проектування 
армованих конструкцій. Наведено основні обмеження та етапи технології виконання робіт при різних 
видах ремонтів. 
Матеріали досліджень враховано при розробці нормативного документу на використання 
геосинтетичних матеріалів в дорожньому будівництві. 

 
УДК 624.21 
Збірно-монолітні залізобетонні конструкції прогонових будов мостів коробчатої форми для 
складних умов будівництва / Гнідець Б.Г. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С.45-54. 
В статті розглядаються конструктивні вирішення збірно-монолітних прогонових будов мостів для 
складних умов будівництва при наявності поворотів з обмеженими радіусами в плані, розгалужень, 
примикань, складного профілю віражами, змінною шириною габаритів і величини прогонів та 
обмеженою конструктивною висотою прогонової будови коробчастої форми. 
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УДК 624.072.002.2  
Експериментальне визначення залишкового напруженого стану попередньо напруженої металевої 
балки / Голоднов А.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 55-59. 
В статті викладено результати досліджень залишкового напруженого стану складеної зварної 
двотаврової балки, попередньо напруженим витягом нижнього поясу. Такі конструкції виготовляються 
шляхом приварювання (у загальному випадку) до вихідного тавра нижнього поясу, який перед зваркою 
поясних швів розігрівається газовими пальниками до заданої температури. Нижній пояс приймається з 
високоміцної сталі і після охолодження в ньому виникають залишкові розтягувальні напруги.  
Експериментальні дослідження виконувалися руйнівним методом. Для цього в місцях визначення 
деформацій на підготовлену поверхню з двох сторін від лінії різу наклеювалися лінії тензорезісторів, 
після чого було виконано розрізання балки ножівкою. Ключові слова: двотаврова балка, попередня 
напруга, витяг нижнього поясу, залишкова напруга, руйнівний метод. 

 
УДК 624.042  
Про вплив суміжних просторових конструкцій та інерційно-ударних гасителів на параметри 
вітрового резонансу балочних конструкцій / Горохов Є.В., Мущанов В.Ф., Грімуд Г.І., Кулябко В.В., 
Масловський А.В., Міхєєв А.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 60-69. 
Аналізуються динамічні характеристики складних складених систем з нелінійними елементами. 
Прийнята просторова конструкція ОРУ. Труба (шина) має частоти і форми власних коливань, суттєво 
залежні від розмірів і вузлів опорних конструкцій. 

 
УДК 624.2 
До вибору  конструкцій прольотних будов / Дехтяр А.С. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 70-75. 
Ефективність залізобетонних балок, арок і ферм однакової несності оцінюється за критерієм витрат 
матеріалів. Для обчислення несності використано традиційні розрахункові моделі будівельної механіки. 
Розглянуто приклади, в яких обчислені витрати матеріалів порівняно з такими ж витратами для відомих 
зразків. На площині “величина навантаження – довжина прольоту” відшукано області, де ефективною є 
та чи інша з розглядуваних конструкцій. Рис. 2, табл. 3, Бібл. 3 назв. 

 
УДК 624.073 
Варіаційний метод розрахунку міцності окремих прямокутних залізобетонних шпонок / 
Довженко О.О., Карабаш Л.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 76-80. 
Викладено розрахунок міцності окремих прямокутних залізобетонних шпонок варіаційним методом 
теорії пластичності бетону.  

 
УДК 624.012.45: 620.191/192 
Тріщиностійкість таврових попередньо напружених залізобетонних балок / Дорофєєв В.С., 
Карпюк В.М., Карп’юк Ф.Р. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 81-90. 
Наведено експериментальні значення навантажень, що відповідають появі нормальних і похилих тріщин 
у прогоні зрізу, а також їхньої ширини розкриття. Виконано аналіз впливу чинних факторів на вихідні 
параметри за відповідними математичними моделями з графічним відображенням. Виконано порівняння 
результатів розрахунків утворення нормальних і похилих тріщин, а також ширини їхнього розкриття за 
поширеними методиками. 
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УДК 539.3:620.012 
Визначення інтегральної циліндричної жорсткості моста за результатами статичних 
випробовувань / Ігнатишин М.І., Лучко Й.Й. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 91-96. 

У статті проаналізовано результати досліджень математичної моделі мостової залізобетонної плити та 
результати статичних випробовувань моста через р. Стара Ріка. 

 
УДК 624.2 

Проблеми  утримання історичних мостів у Східній Польщі в Бяльскому районі / Karaś Sławomir, 
Kowieska Katarzyna // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 97-105. 

Технічні пам’ятки, взагалі, створюють багато проблем з утримання та обслуговування.  До цієї групи 
мають бути віднесені також і історичні мости. Роками вони  вписуються до місцевого ландшафту, 
створюють фон в щоденному житті населення. Важко визначити, які з них є досить цінними, щоб 
в майбутньому не бути заміненими на нові споруди.  До цього часу  їх існування свідчило про колишні 
інженерні досягнення. У Східній Польщі у Бяльському районі є п’ять місць, де розташовано історичні 
мости різних типів. Представлено короткий основний огляд цих мостів. Серед них видатним є Паулін 
Клостер в Лісовій Подлясці. Спорудження Клостер є історично цікавим, але і чотири малі історичні 
мости датовано 18 ст. Один з цих мостів, який є насправді трубою, розташовано на місцевій дорозі. 
Дорогу необхідно реконструювати відповідно до сучасних умов руху. У статті показано, що це можливо 
здійснити, за пропозицією авторів, поліпшити дорожні і транспортні умови і одночасно зберегти 
історичну споруду для майбутнього. Все це можна зробити за допомогою сучасних транспортних 
інженерних концепцій і сучасних технологій 

 
УДК 624.21.004.69 

Розширення прольотної будови автодорожнього моста з її підсиленням зміною статичної схеми без 
влаштування деформаційних швів / Кваша В.Г., Салійчук Л.В., Рачкевич В.С. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 106-111. 

Описано один з прикладів експериментальної реконструкції моста з розширенням прольотних будов 
монолітною залізобетонною накладною плитою і зміною їх статичної схеми з розрізної на нерозрізну 
без влаштування деформаційних швів. Проект реконструкції розроблений в ГНДЛ-88 НУ «Львівська 
політехніка». 

 
УДК 624.21 

Експериментальне визначення придатності металевих балок після тривалого зберігання для 
будівництва автодорожнього моста / Коваль П.М., Балабух Я.А. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 112-118. 

Наведено результати дослідження та випробування дослідної одноконсольної конструкції головних 
балок і стиків натурних розмірів та оцінювання експлуатаційних якостей металевих балок після 
тривалого зберігання (15 років) для будівництва автодорожнього моста. 
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УДК 621.891:620.11 
Аналіз динамічних характеристик моста / Коваль П.М., Філоненко С.Ф., Сташук П.М., 
Корнієнко І.К. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 119-128. 
Розглянуто результати випробувань конструкції моста з використанням  стандартного виду динамічної 
дії – руху автомобіля з різними швидкостями. Проведено аналіз зареєстрованих сигналів прискорення 
коливань, а також їх спектрів. Показано, що параметри коливань поймистого та руслового прогонів 
різняться між собою. При цьому визначено, що значні відхилення від результатів теоретичних 
розрахунків, як за резонансною частотою коливань, так і за динамічним коефіцієнтом фіксуються для 
руслового прогону мостової конструкції.  

 
УДК 624.042  
Про розрахунок мостів і доріг на будь-які рухливі навантаження з врахуванням інерційності, 
підресорювання, гальмування, розриву зв'язків, змінних швидкостей і інтервалів руху / 
Кулябко В.В., Макаров А.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 129-140. 
В роботі досліджуються динамічні характеристики складних просторових мостових конструкцій (МКЕ і 
в часової області). Порівнюються нижчі п'ять частот і форм двох типів мостових кранів-
перевантажувачів: решітчастого і трубчастого. Змінюються параметри тертя, неоднакового 
в підсистемах. 

 
УДК 624.21.093:621.791 
Дослідження несної здатності прогонових будов металевих мостів з різними  типами  мостового 
полотна / Линник Г.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 141-144. 
Роботу присвячено актуальному питанню проектування та експлуатації мостів – удосконаленню 
конструкції мостового полотна металевих залізничних мостів з наскрізними фермами.  

 
УДК 624.21 
Випробування прогонових будов залізничних мостів із застосуванням методу акустичної емісії / 
Линник Г.О., Івашкевич Д.Л. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 145-148. 
Розглянуто методи контролю виявлення дефектів елементів мостів із застосуванням діагностичного 
комплексу акустичної емісії АКЕМ та ГАЛС-1. 

 
УДК.624.012 
Посилення монолітних залізобетонних конструкцій будівель та споруд тривалої експлуатації 
композитними матеріалами / Лучко Й.Й., Назаревич Б.Л., Іваник І.Г., Парнета Б.З. // Зб. «Дороги 
і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 149-157. 
У статті розглянуто причини і характер руйнування монолітної конструкції рами готелю „Дністер” 
у Львові та басейну готелю „Прикарпаття” у Трускавці, а також способи їх посилення композитними 
матеріалами. 

 
УДК 624.042.11 
Застосування моделі шару кінцевої товщини до дослідження розподілу тиску грунта на підпірні 
стіни за наявності місцевих навантажень на поверхні / Лучковський И.Я., Данько О.М., 
Самородов О.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 158-165. 
В роботі розглянуто класичні методи визначення горизонтального тиску грунта в стадії покою, 
відзначені їх недоліки, надано принцип використання нової розрахункової моделі основи у вигляді шару 
кінцевої товщини. 
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УДК 624.21  
Відновлення експлуатаційних властивостей залізобетонних рамних шляхопроводів / 
Мірошніченко С.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 166-171. 
У статті розглянуто причини виникнення дефектів на рамних шляхопроводах, а також шляхи 
відновлення несної здатності із застосуванням металоїн'єкційної обойми. Технологію відновлення 
розглянуто на прикладі двох шляхопроводів.   

 
УДК 625.7/8 
Покращання якості асфальтобетонного покриття на мостах за рахунок використання 
модифікатора дорожнього бітуму К-1 / Мозговий В.В., Герасимов В.В., Жуков В.Є., Онищенко А.М., 
Куцман О.М., Баран С.А. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 172-174. 
Результати апробації модифікатора дорожнього бітуму К-1 дозволяють рекомендувати модифікатор К-1 
для приготування та застосування асфальтобетону в умовах Києва для всіх видів робіт з метою 
зменшення температури приготування та укладання для заощадження енерговитрат, зменшення 
екологічного забруднення навколишнього середовища та зменшення собівартості асфальтобетонної 
суміші, а також для розширення технологічних температурних діапазонів транспортування, укладання і 
ущільнення асфальтобетонних сумішей для покращання якості асфальтобетонних шарів. 

 
УДК 624.21 
Метод визначення просторових координат області дефектоутворення в залізобетонних 
конструкціях / Оксень Є.І., Пархоменко В.В., Цокур В.Г. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 175-181. 
Розглянуто питання розробки метода визначення  просторових координат області дефектоутворення 
в залізобетонних конструкціях на основі аналізу сигналів акустичної емісії, які отримані спільно 
з ДерждорНДІ. 

 
УДК 624.191.8.042/.044  
Чисельний аналіз впливу неякісно виконаного первинного нагнітання на напружено-
деформований стан оправи / Петренко В.Д., Тютькин О.Л., Петренко В.І. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 182-187. 
На основі  чисельних розрахунків надано порівняльний аналіз впливу первинного нагнітання із 
застосуванням моделі залізобетонної оправи при взаємодії з навколишнім масивом. 

 
УДК 624.2 
Розрахунок залізобетонних мостів з врахуванням послідовності їх зведення і складних реологічних 
властивостей матеріалу / Пуляєвський Д.В., Потапов В.Д. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 188-205. 
Запропоновано заснований на МКЕ метод розрахунку нарощуваних систем з врахуванням лінійної і 
нелінійної повзучості матеріалу, зміни в часі модуля пружньомиттєвої деформації і усадки. Для 
конкретного прикладу отримано значення напруги, деформацій і переміщень вузлів системи за обліку 
різних чинників в довільні моменти часу. 

 
УДК 624.21 
Руйнування бетону внаслідок корозії армування / Редченко В.П. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 206-210. 
Представлено моделі руйнування захисного шару бетону внаслідок корозії армування. Наведено  
характерні особливості вказаного руйнування в залежності від відношення товщини захисного шару до 
діаметру арматурного стержня. 
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УДК 624.21 
Особливості трьох зон області існування можливих рішень прогонових будов мостів / 
Саламахін П.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 211-219. 
Розглянуто закономірності зміни ваги несних конструкцій, визначено області існування можливих 
конструктивних рішень. 

 
УДК 624.21.012.35 
Застосування клеєстержневих анкерів при реконструкції мостів / Салійчук Л.В., Кваша В.Г. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 220-227. 
Описано один з прикладів експериментальної реконструкції моста з розширенням прольотних будов 
монолітною залізобетонною накладною плитою і зміною їх статичної схеми з розрізної на нерозрізну без 
влаштування деформаційних швів. Проект реконструкції розроблений в ГНДЛ-88 НУ «Львівська 
політехніка». 

 
УДК 624.075.23:519.6  
Моделювання напружено-деформованого стану сталевих і сталебетонних колон із швелерів / 
Семко О.В., Гасенко А.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 228-233. 
За допомогою комп’ютерного моделювання методом скінченних елементів проведено дослідження 
впливу типу зварного шва металевої оболонки із швелерів, наявність бетонування та дефекту при 
бетонуванні на несну здатність та стійкість центрально-стиснутих колон. 

 
УДК 624.072.222 
Методи врахування перерозподілу зусиль у нерозрізних сталезалізобетонних балках / Семко О.В., 
Ґудзь С.А., Дарієнко В.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 234-241. 
Проаналізовано і доведено до практичного застосування методи визначення внутрішніх зусиль у 
нерозрізних сталезалізобетонних балках з урахуванням їх перерозподілу. Вказано переваги та недоліки 
методів, межі їх можливого застосування. 

 
УДК 625.712.36 
Науковий супровід спорудження гофрованої конструкції прогоном 12 м на обході м. Олесько у 
Львівській області / Сташук П.М., Бабяк І.П., Сітдикова Т.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 242-247. 
Наведено результати робіт з моніторингу напружено-деформованого стану (НДС) МГК, визначено 
фізико-механічні характеристики піску засипки МГК, визначено ущільнення засипки гофрованої 
конструкції  згідно Програми науково-технічного супроводу спорудження гофрованої конструкції 
прогоном 12 м на обході м. Олесько у Львівській області. 

 
УДК 624.21 
Дослідження рамної прогонової будови нового автодорожнього моста з використанням методу 
акустичної емісії / Сташук П.М., Танський О.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 248-253. 
Наведено результати статичних випробувань моста через р. Стрипа на км. 63+460 автомобільної дороги 
Н-18 із застосуванням методу акустичної емісії  для удосконалення проектних рішень в аналогічних 
конструкціях, використання для покращення експлуатаційних характеристик споруд, особливо в умовах 
збільшення інтенсивності руху та динамічних впливів на мостові конструкції. 
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УДК 624.12.45 
Сталезалізобетонні структурні плити для пролітних будов мостів / Стороженко Л.І., 
Тимошенко В.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 254-259. 
Наведено відомості про розроблені авторами системи сталезалізобетонних структурних конструкцій для 
пролітних будов мостів. Розкривається сутність запропонованих сталезалізобетонних структурних 
конструкцій, методи їх конструювання та будівництва.  
 
УДК 624.2 
Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних аркових прогонових будов великих 
прольотів під суміщену їзду з урахуванням спільної роботи склепінь і будов над склепіннями / 
Тарасенко В.П., Соломка В.І., Рикіна В.Л. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 260-263. 
Аналіз напружено-деформованого стану залізобетонних аркових прогонових будов великих прольотів 
під суміщену їзду з урахуванням сумісної роботи склепінь і будов над склепіннями. 
Наведено результати досліджень напружено-деформованого стану і переміщень в деформаційних швах 
надаркових будов аркових прогонових будов великих прольотів під суміщену їзду. 
 
УДК 624.1 
Ефективність застосування сталефібробетону для ремонту і підсилення залізобетонних 
конструкцій / Цибульник І.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 9. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 264-267. 
Розглянуто найбільш ефективні сфери застосування сталефібробетону і сталефіброзалізобетону. 
Наведено приклади використання сталефібробетону при посиленні плит і оболонок. 
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РЕФЕРАТЫ 
 
 
УДК 624.012.45 
Деформации железобетонных элементов с трещинами при кручении / Азизов Т.Н., Срибняк Н.Н. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 5-11. 
Приведена методика определения перемещений в сечении железобетонного элемента с  трещинами, 
когда крутящий момент приложен на части сечения – в сжатой зоне. Методика позволяет определить 
крутильную жесткость  элемента с нормальной трещиной. 
 
УДК 624.01 
Уточненне оценки эксплуатационного состояния мостов / Асауленко Ю.В., Лантух-Лященко А.І. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 12-17. 
Статья посвящена проблеме оценки резерва несущей способности мостов. Приводится алгоритм и 
пример. 
 
УДК 624.21 
Влияние существующей системы эксплуатации на деградацию элементов мостовых сооружений / 
Бильченко А.В., Кислов О.Г.  // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 18-21. 
Рассмотрены некоторые проблемы существующей системы эксплуатации элементов мостовых 
сооружений, предлагаются эксплуатационные мероприятия, которые будут способствовать повышению 
показателей безопасности элементов мостовых сооружений. 
 
УДК 624. 012:539.43 
Оценки прочности железобетонных балок, усиленных в сжатой зоне эффективными материалами / 
Валовой А.И., Еременко А.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 22-28. 
Представлена методика расчета балок, усиленных в сжатой зоне. Проанализировано влияние материалов 
усиления на прочностные показатели усиленных балок. 
 
УДК 625.76      
Армирование конструкций дорожной одежды / Гамеляк И.П. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 29-44. 
Статья посвящена разработке основных положений конструирования и расчета нежестких дорожных 
одежд, армированных геосинтетическими материалами при усилении и ремонте. Рассмотрена расчетная 
схема конструкции из АСМ при усилении с учетом наличия трещин в укрепленной основе или 
существующих асфальтобетонных слоях. С позиций механики разрушения разработана методика 
проектирования армированных конструкций. Приведены основные ограничения и этапы технологии 
выполнения работ при разных видах ремонтов.  
Материалы исследований учтены при разработке нормативного документа по использованию 
геосинтетических материалов в дорожном строительстве. 
 
УДК 624.21 
Сборно-монолитные железобетонные конструкции пролетных строений мостов коробчатой формы 
для сложных условий строительства / Гнидець Б.Г. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 45-54. 
В статье рассматриваются конструктивные решения сборно-монолитных пролетных строений мостов для 
сложных условий строительства при наличии поворотов с ограниченными радиусами в плане, 
разветвлений, примыканий, сложного профиля виражами, переменной шириной габаритов и величины 
пролетов и ограниченной конструктивной высотой пролетного строения коробчатой формы. 
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УДК 624.072.002.2 
Экспериментальное определение остаточного напряженного состояния предварительно 
напряженной металлической балки / Голоднов А.И. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 55-59. 
В статье изложены результаты исследований остаточного напряженного состояния составной сварной 
двутавровой балки, предварительно напряженной вытяжкой нижнего пояса. Такие конструкции 
изготавливаются путем приварки (в общем случае) к исходному тавру нижнего пояса, который перед 
сваркой поясных швов разогревается газовыми горелками до заданной температуры. Нижний пояс 
принимается из высокопрочной стали и после остывания в нем возникают остаточные растягивающие 
напряжения. 
Экспериментальные исследования выполнялись разрушающим методом. Для этой цели, в местах 
определения деформаций на подготовленную поверхность с двух сторон от линии реза наклеивались 
линии тензорезисторов, после чего была выполнена разрезка балки ножовкой.  
Ключевые слова: двутавровая балка, предварительное напряжение, вытяжка нижнего пояса, остаточное 
напряжение, разрушающий метод. 
 
УДК 624.042 
О влиянии смежных пространственных конструкций и инерционно-ударных гасителей на 
параметры ветрового резонанса балочных конструкций / Горохов Е.В., Мущанов В.Ф., Гримуд Г.И., 
Кулябко В.В., Масловский А.В., Михеев А.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 60-69. 
Анализируются динамические характеристики сложных составных систем с нелинейными элементами. 
Принята пространственная конструкция ОРУ. Труба (шина) имеет частоты и формы собственных 
колебаний, существенно зависящие от размеров и узлов опорных конструкций. 
 
УДК 624.2 
К выбору  конструкций пролетных строений / Дехтяр А.С. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 70-75. 
Эффективность железобетонных балок, арок и ферм одинаковой  несущей способности оценивается по 
критерию расхода материалов. Для вычисления несущей способности использованы традиционные 
расчетные модели строительной механики. Рассмотрены примеры, в которых вычисленные расходы 
материалов сравнены с такими же расходами для известных образцов. На плоскости “величина 
нагрузки – длина пролета” отысканы области, где эффективной есть та или  иная из рассматриваемых 
конструкций. Рис. 2, табл. 3, Библ. 3 назв. 
 
УДК 624.073 
Вариационный метод расчета прочности отдельных прямоугольных железобетонных шпонок / 
Довженко О.О., Карабаш Л.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 76-80. 
Представлен расчет прочности отдельных прямоугольных железобетонных шпонок вариационным 
методом теории пластичности бетона. 
 
УДК 624.012.45: 620.191/192 
Трещиностойкость тавровых предварительно напряженных железобетонных балок / 
Дорофеев В.С., Карпюк В.М., Карпюк Ф.Р. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 81-90. 
Приведены экспериментальные значения нагрузок, которые отвечают за появление нормальных и 
наклонных трещин в пролете среза, а также их ширины раскрытия. Выполнен анализ влияния 
действующих факторов на исходные параметры за соответствующими математическими моделями 
с графическим отображением. Выполнено сравнение результатов расчетов образования нормальных и 
наклонных трещин, а также ширины их раскрытия по распространенным методикам. 
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УДК 539.3:620.012 
Определение интегральной цилиндрической жесткости моста по результатам статических 
испытаний / Игнатишин М.И., Лучко И.И. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 91-96. 
В статье проанализированы результаты исследований математической модели мостовой железобетонной 
плиты и результаты статических испытаний моста через р. Старая Река. 
 
УДК 624.2 
Проблемы  содержания  исторических мостов в Восточной Польше в Бяльском районе / 
Karaś Sławomir, Kowieska Katarzyna // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 97-105. 
Технические памятники, в общем случае, создают много проблем по содержанию и обслуживанию. 
К этой группе должны быть отнесены также и исторические мосты. Годами они, вписываясь в местный 
ландшафт, создают фон в каждодневной жизни населения. Очень трудно решить, какие из них являются 
достаточно ценными, чтобы в будущем не быть замененными на новые сооружения. До сегодняшнего 
времени их существование свидетельствовало о бывших инженерных достижениях.  
В Восточной Польше в Бяльском районе есть пять мест, где расположены исторические мосты разного 
типа. Представлен краткий основной обзор этих мостов. Среди них выдающимся является Паулин 
Клостер в Лесной Подляске. Сооружение Клостер является исторически интересным, но и четыре малых 
исторических моста датированы 18 ст. Один из этих мостов, являясь в действительности трубой, 
расположен на местной дороге. Дорогу необходимо реконструировать в соответствии с современными 
условиями движения. В статье показано, что это возможно осуществить, по предложению авторов, 
улучшив дорожные и транспортные условия и одновременно сохранить историческое сооружение для 
будущего. Все это можно сделать с помощью современных транспортных инженерных концепций и 
современных технологий. 
 
УДК 624.21.004.69 
Расширение пролетного строения автодорожного моста с его усилением изменением статической 
схемы без устройства деформационных швов / Кваша В.Г., Салийчук Л.В., Рачкевич В.С. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 106-111. 
Описан один из примеров экспериментальной реконструкции моста с расширением пролетных строений 
монолитной железобетонной накладной плитой и изменением их статической схемы с разрезной на 
неразрезную без устройства деформационных швов. Проект реконструкции разработан в ГНДЛ-88 НУ 
«Львовская политехника». 
 
УДК 624.21 
Экспериментальное определение пригодности металлических балок после длительного хранения 
для строительства автодорожного моста / Коваль П.Н., Балабух Я.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 112-118. 
Приведены результаты исследования и испытания опытной одноконсольной конструкции главных балок 
и стыков натурных размеров и оценки эксплуатационных качеств металлических балок после 
длительного хранения (15 лет) для строительства автодорожного моста. 
 
УДК 621.891:620.11 
Анализ динамических характеристик моста / Коваль П.Н., Филоненко С.Ф., Сташук П.М., 
Корниенко И.К. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 119-128. 
Рассмотрены результаты испытаний конструкции моста с использованием стандартного вида 
динамического действия – движения автомобиля с различными скоростями. Проведен анализ 
регистрируемых сигналов ускорения колебаний, а также их спектров. Показано, что параметры 
колебаний пойменного и руслового пролетов различаются между собой. При этом определено, что 
значительные отклонения от результатов теоретических расчетов  как по резонансной частоте колебаний, 
так и по динамическому коэффициенту, фиксируются для руслового пролета мостовой конструкции. 
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УДК 624.042 
О расчете мостов и дорог на любые подвижные нагрузки с учетом инерционности, 
подрессоривания, торможения, разрыва связей, переменных скоростей и интервалов движения / 
Кулябко В.В., Макаров А.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 129-140. 
В работе исследуются динамические характеристики сложных пространственных мостовых конструкций 
(МКЭ и во временной области). Сопоставляются низшие пять частот и форм двух типов мостовых 
кранов-перегружателей: решетчатого и трубчатого. Меняются параметры трения, неодинакового 
в подсистемах. 
 
УДК 624.21.093:621.791 
Исследование несущей способности пролетных строений металлических мостов с разными типами 
мостового полотна / Линник Г.О. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 141-144. 
Работа посвящена актуальному вопросу проектирования и эксплуатации мостов – усовершенствованию 
конструкции мостового полотна металлических железнодорожных мостов со сквозными фермами. 
 
УДК 624.21 
Испытание пролетных строений железнодорожных мостов с применением метода акустической 
эмиссии / Линник Г.О., Ивашкевич Д.Л. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 145-148. 
Рассмотрены методы контроля по выявлению дефектов элементов мостов с применением 
диагностического комплекса акустической эмиссии АКЕМ и ГАЛС-1. 
 
УДК.624.012 
Усиление монолитных железобетонных конструкций зданий и сооружений длительной 
эксплуатации композитными материалами / Лучко И.И., Назаревич Б.Л., Иванык И.Г., Парнета Б.З. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 149-157. 
В статье рассмотрены причины и характер разрушения монолитной конструкции рамы гостиницы 
„Днестр” во Львове и бассейна гостиницы „Прикарпаття” в Трускавце, а также способы их усиления 
композитными материалами. 
 
УДК 624.042.11 
Применение модели слоя конечной ширины к исследованию распределения давления грунта на 
подпорные стены при наличии местных нагрузок на поверхности / Лучковский И.Я., Данько А.М., 
Самородов А.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 158-165. 
В работе рассмотрены классические методы определения горизонтального давления грунта в стадии 
покоя, отмечены их недостатки и дан принцип использования новой расчетной модели основания в виде 
слоя конечной ширины. 
 
УДК 624.21 
Восстановление эксплуатационных свойств железобетонных рамных путепроводов / 
Мирошниченко С.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 166-171. 
В статье рассмотрены причины возникновения дефектов на рамных путепроводах, а также пути 
восстановления несущей способности с применением металлоинъекционной обоймы. Технология 
восстановления рассмотрена на примере двух путепроводов: 
- путепровод железнодорожный, однопутный, расположен на 802 км ПК2 участка Гребёнка – Черкассы 
(Гребенка − Бахмач − им. Т.Шевченко) Южной железной дороги; 
- путепровод железнодорожный, однопутный, расположенный на перегоне ст. Сартана – 
ст. Сортировочная ОАО МК «Азовсталь». 
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УДК 625.7/8  
Улучшение качества асфальтобетонного покрытия на мостах за счет использования 
модификатора дорожного битума К-1 / Мозговой В.В., Герасимов В.В., Жуков В.Е., Онищенко А.М., 
Куцман О.М., Баран С.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 172-174. 
Полученные результаты апробации модификатора дорожного битума К-1. Они позволяют рекомендовать 
модификатор К-1 для приготовления и применения асфальтобетона в условиях Киева для всех видов 
работ с целью уменьшения температуры приготовления и укладывания для сбережения энергозатрат, 
уменьшения экологического загрязнения окружающей среды и уменьшения себестоимости 
асфальтобетонной смеси, а также для расширения технологических температурных диапазонов 
транспортировки, укладывания  и уплотнения асфальтобетонных смесей для улучшения качества 
устройства  асфальтобетонных слоев. 

 
УДК 624.21 
Метод определения пространственных координат области дефектообразования в железобетонных 
конструкциях / Оксень Е.И., Пархоменко В.В., Цокур В.Г. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 175-181. 
В настоящей работе рассмотрены вопросы разработки метода определения пространственных координат 
области дефектообразования в железобетонных конструкциях на основе анализа сигналов акустической 
эмиссии, полученные совместно с ГосдорНИИ. 

 
УДК 624.191.8.042/.044 
Численный анализ влияния некачественно выполненного первичного нагнетания на напряженно-
деформированное состояние обделки / Петренко В.Д., Тютькин А.Л., Петренко В.И. // Сб. «Дороги 
и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 182-187. 
На основе  численных расчетов приведен сравнительный анализ влияния первичного нагнетания 
с применением модели железобетонной обделки при взаимодействии с окружающим массивом 

 
УДК 624.2 
Расчет железобетонных мостов с учетом последовательности их возведения и сложных 
реологических свойств материала / Пуляевский Д.В., Потапов В.Д. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 188-205. 
Предложен основанный на МКЭ метод расчета наращиваемых систем с учетом линейной и нелинейной 
ползучести материла, изменения во времени модуля упругомгновенной деформации и усадки. Для 
конкретного примера получены значения напряжений, деформаций и перемещений узлов системы при 
учете различных факторов в произвольные моменты времени. 

 
УДК 624.21 
Разрушение бетона в результате коррозии армирования / Редченко В.П. // Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 206-210. 
Представлены модели разрушения защитного слоя бетона в результате коррозии армирования. 
Приведены  характерные особенности указанного разрушения в зависимости от отношения толщины 
защитного слоя к диаметру арматурного стержня. 

 
УДК 624.21 
Особенности трех зон области существования возможных решений  пролетных строений мостов / 
Саламахин П.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 211-219. 
Рассмотрены закономерности изменения веса несущих конструкций, определены области существования 
возможных конструктивных решений. 
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УДК 624.21.012.35  
Применение клеестержневих анкеров при реконструкции мостов / Салийчук Л.В., Кваша В.Г. // 
Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 220-227. 
Описан один из примеров экспериментальной реконструкции моста с расширением пролетных строений 
монолитной железобетонной накладной плитой и изменением их статической схемы с разрезной на 
неразрезную без устройства деформационных швов. Проект реконструкции разработан в ГНДЛ-88 
НУ «Львовская политехника». 

 
УДК 624.075.23:519.6 
Моделирование напряженно-деформирванного состояния стальных и сталебетонных колонн из 
швеллеров / Семко О.В., Гасенко А.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 228-233. 
С помощью компьютерного моделирования методом конечных элементов проведено исследования 
влияния типа сварного шва металлической оболочки из швеллеров, наличие бетонирования и дефекта 
при бетонирования на несущую способность и стойкость центрально сжатых колонн. 

 
УДК 624.072.222  
Методы учета перераспределения усилий в неразрезных сталезализобетонних балках / Семко О.В., 
Гудзь С.А., Дариенко В.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 234-241. 
Проанализированы и доведены до практического применения методы определения внутренних усилий 
в неразрезных сталежелезобетонныых балках с учетом их перераспределения. Указаны преимущества и 
недостатки методов, границы их возможного применения. 

 
УДК 625.712.36 
Научное сопровождение сооружения гофрированной конструкции пролетом 12 м на обходе 
г. Олесько во Львовськой области / Сташук П.М., Бабяк И.П., Ситдыкова Т.М. // Сб. «Дороги 
и мосты», вып. 9. –К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 242-247. 
Приведены результаты работ по мониторингу напряженно-деформированного состояния (НДС) МГК, 
определены физико-механические характеристики песка засыпки МГК, определено уплотнения засыпки 
гофрированной конструкции согласно Программе научно-технического сопровождения сооружения 
гофрированной конструкции прогоном 12 м на обходе г. Олесько во Львовской области. 

 
УДК 624.21 
Исследование рамного пролетного строения нового автодорожного моста с использованием метода 
акустической эмиссии / Сташук П.М., Танский О.В // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 248-253. 
Приведены результаты статических испытаний моста через р. Стрипа на км. 63+460 автомобильной 
дороги Н-18 с применением метода акустической эмиссии  для усовершенствования проектных решений 
в аналогичных конструкциях, использование для улучшения эксплуатационных характеристик 
сооружений, особенно в условиях увеличения интенсивности движения и динамических влияний на 
мостовые конструкции. 

 
УДК 624.12.45 
Сталежелезобетонные структурные плиты для пролетных строений мостов / Стороженко Л.И., 
Тимошенко В.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 254-259. 
Приведены сведения о разработанных авторами систем сталежелезобетонных структурных конструкций 
для пролетных строений мостов.  Раскрывается сущность предложенных сталежелезобетонных 
структурных конструкций, методы их конструирования и строительства. 
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УДК 624.2 
Анализ напряженно деформированного состоянию железобетонных арочных пролетных строений 
больших пролетов под совмещенную езду с учетом совместной работы сводов и строений над 
сводами / Тарасенко В.П., Соломка В.И., Рыкина В. Л. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 260-263. 
Анализ напряженно деформированного состоянию железобетонных арочных пролетныих строений 
больших пролетов под совмещенную езду с учетом совместной работы сводов и строений над сводами. 
Приводятся результаты исследований напряженно деформированного состояния и перемещений в 
деформационных швах надарочных строений арочных пролетных строений больших пролетов под 
совмещенную езду. 

 
УДК 624.1 
Эффективность применения сталефибробетона для ремонта и усиления железобетонных 
конструкций / Цибульник И.О. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 9. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 264-267. 
Рассмотрены наиболее эффективные области применения сталефибробетона и сталефиброжелезобетона. 
Приведены примеры использования сталефибробетона при усилении плит и оболочек. 
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ABSTRACT 
 

 
UDK 624.012-45 
Deformations of reinforced concrete elements with cracks at torsion / Azizov T.N., Sribnyak N.M. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 5-11. 
It is presented method of determination of movings in section of reinforced concrete element with cracks, when 
torsion moment is attached on the part of section in the compressed zone. Method allows defining turning 
rigidity of elements with a normal crack. 

 
UDK 624.01 
Accurate definition of bridges operating state estimation  / Asaulenko Yu.V., Lantoukh-Liachtchenko A.I. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 12-17. 
This paper is dedicated to a problem of reserve estimation a superstructure carrying capacity of  the bridges. The 
algorithm and an example are shown. 

 
UDK 624.21 
Influence of existing system of exploitation on degradation of elements of bridge structures / 
Bil’chenko A.V., Kislov O.G. // Collection of articles “Roads and bridges”,  issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 18-21. 
It is considered some problems of the existing system of exploitation of elements of bridge structures; it is 
offered operating measures, which will promote increasing safety indexes of elements of bridge structures 

 
UDK 625.76 
Estimation of durability of reinforced concrete beams, strengthened in the compressed zone by effective 
materials / Valovoy A.V., Eryemenko E.V., Isakov S.E. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – 
K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 22-28. 
It is presented method of calculations of beams, strengthened in compression zone. It is analyzed the influence of 
strengthening materials on strength indexes of reinforced beams. 

 
UDK 625.76 
Enforcement of construction of road pavements / Gamelyak I.P. // Collection of articles “Roads and bridges”, 
issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 29-44. 
The article is devoted to development of the main provisions of constructing and calculation of non-rigid 
pavements, reinforced by geosynthetic materials at strengthening and repair. It is considered the calculation 
scheme of construction with ASM at strengthening, taking into account presence of cracks in reinforced base 
layers or existent asphalt concrete layers. From position of mechanics of destruction it is developed the 
procedure of design of reinforced construction. It is presented the main limitations and stages of technology of 
implementation of works at different kinds of repair. Materials of researches have been taken into account at 
development of normative document concerning use of geosynthetic materials in road building. 
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UDK 624.21 
Prefabricated–monolithic reinforced concrete constructions of bridge spans of box-type form for the 
difficult conditions of building / Gnidets’ B.G. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 45-54. 
In the article it is considered the structural decisions of prefabricated –monolithic reinforced concrete 
constructions of bridge spans of box-type form for the difficult conditions of building at presence of turns with 
limited radiuses in plan, branching, adjoins, hard profile turns, variable width of clearance and size of girder, and 
limited structural height of girder structure of box-type form. 
 
UDK 624.072.002.2 
Experimental determination of remaining stress condition of preliminary stressed metallic beam / 
Golodnov A.I. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 55-59. 
In the article it is presented the results of researches of remaining stress condition of composite weld-fabricated 
double tee-beam, preliminary stressed by stretching lower belt. Such constructions are made by welding 
(in general case) to initial tee of lower belt, which before welding of half-length joints is warmed up by gases 
torches to set temperature. Lower belt is accepted from high hard steel and after cooling-down there are 
remaining stretching tensions in him. 
Experimental researches were executed by destroying method. For this purpose, in the places of determination of 
deformation on prepared surface on both sides of the line of cutting the lines of tensor-resistors were glued on, 
and after that beam cutting was whereupon executed by handsaw.  
Key words: double tee beam, preliminary stress, stretching of lower belt, remaining tension, destroying method. 
 
UDK 624.042 
About influence of contiguous spatial and inertia-impact extinguishers on the parameters of wind 
resonance of beam constructions / Gorokhov E.V., Mushchanov V.F., Grimud G.I., Kulyabko V.V., 
Maslovskiy A.V., Mikheyev A.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 60-69. 
It is analyzed dynamic characteristics of complex component systems with nonlinear elements. It is accepted a 
spatial construction OPY. A pipe (tire) has frequencies and forms of own vibrations, substantially depending on 
sizes and knots of bearing structures. 
 
UDK 624.2 
To choice of constructions of spans / Dehtyar A.S. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 70-75. 
Effectiveness of reinforced concrete beams, arches and girders of the same bearing capacity is estimated on 
criterion of expense of materials. For calculation of bearing capacity traditional design models of structural 
mechanics are used. It is considered examples, in which the calculated expenses of materials are compared with 
the same expenses for known samples. On a plane “value of loading – length of span” it is found areas, where 
one or another of considered constructions is effective.  
 
UDK 624.073 
Variation method of calculation of strength of separate rectangular reinforced concrete keys / 
Dovzhenko O.O., Karabash L.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 76-80. 
It is presented calculation of strength of separate rectangular reinforced concrete keys by variation method of 
theory of plasticity of concrete 
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UDK 624.012.45:620.191/192 
Crack resistance of preliminary stressed reinforced-concrete t-girders / Dorofeyev V.S., Karpyuk V.M. // 
Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 81-90. 
It is resulted experimental values of loadings, which are responsible for appearance of normal and inclined 
cracks in span of cut, and also their width of opening. It is executed analysis of influence of operating factors on 
initial parameters according to corresponding mathematical models with graphic reflection. It is executed 
comparison of results of calculation of formation of normal and inclined cracks, and also width of their opening, 
using widespread methods. 
 
UDK 539.3:620.012 
Determination of integral cylinder rigidity of bridge as a result of static tests / Ignatyshyn M.I., Luchko A.M. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 91-96. 
In the article it is analyzed the results of researches of mathematical model of reinforced concrete bridge and 
results of static tests of bridge slab over river Stara Rika.  
 
UDK  624.2 
Maintenance problems in the case of historical bridges in Bialski Poviat in eastern Poland / 
Karaś Sławomir, Kowieska Katarzyna // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 97-105. 
Technical monuments, in general, generate many maintenance and servable problems. In this group are to be 
found old and historical bridges. For years, they are built into local landscapes, creating a background of 
everyday inhabitants’ life. It is very difficult to decide which of them is worthy enough, what ever it means, to be 
not replaced by a new structure. All the time, their existence testifies for the past engineers achievements.  
In the eastern part of Poland, in The Bialski Poviat, there are five places where the historical bridges of different 
type are located. The short survey of those bridges is presented. Among them, the Pauline’s Closter surrounding 
in Leśna Podlaska is distinguished. The Closter buildings are historically interesting, but also there, we can meet 
four small historical bridges date from XVIIIth c. One of those bridges, culvert in real, is located in the local 
road. The road has to be rebuilt appropriately to contemporary traffic needs. In the paper the authors’ proposal 
shows that is possible to achieve simultaneously the improvement of road and traffic safety conditions as well as 
to preserve this historical structure for the future. All this, could be done by means of modern traffic engineering 
concepts and contemporary technology. 
 
UDK 624.21.004.69 
Expansion of span of road bridge with its strengthening by change of static scheme without deformational 
jointing / Kvasha V.G., Saliychuk L.V., Rachkevich V.S. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. –
K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 106-111. 
It is described one of examples of experimental reconstruction of bridge with expansion of spans by monolithic 
reinforced-concrete applied plate and change of their static scheme from cut on uncut without deformational 
jointing. Project of reconstruction has been developed in GDNl-88 NU “Lvivs’ka politechnika”. 
 
UDK 624.21. 
Experimental determination of fitness of metallic beams after long-duration storage for building road 
transport bridge / Koval’ P.M., Balabukh Y.A. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 112-118. 
It is presented the results of research and test of experimental one cantilever construction of the main beams and 
joints of full-scale sizes, and estimation of operating qualities of metallic beams after long-duration storage 
(15 years) for building road transport bridge. 
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UDK 624.891:620.11 
Analysis of dynamic characteristics of bridge / Koval’ P.M., Filonenko S.F., Stashuk P.M., Kornienko I.K. // 
Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 119-128. 
It is considered results of tests of construction of bridge using standard mode of dynamic load – movement of 
automobile with different speeds. It is conducted analysis of registered signals of acceleration of vibrations, and 
also their spectra. It is described, that parameters of vibration of river and shore spans differ among themselves. 
Thus it is determined, that the considerable deviations from results of theoretical calculations, both on resonance 
frequency of vibrations and on dynamic coefficient, are fixed for river span of bridge construction.  
 
UDK 624.042 
About calculation of bridges and roads on any moving load taking into account an inertness, sub 
springing,  braking,  breaking of  contacts, variable speeds and interval  of movement / Kulyabko V.V., 
Makarov A.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 129-140. 
In the article it is studied dynamic characteristics of complex spatial bridge constructions (MKE and in 
temporary area). It is compared lower five frequencies and forms of two types of bridge crane re-loaders: grid 
work and tubular. Parameters of friction are being changed, different in subsystems.  

 
UDK 624.21.093:621.791 
Research of bearing capacity of spans of metallic bridges with different types of bridge floor / Linnik G.O. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 141-144. 
Work is devoted to actual question of planning and exploitation of bridges – improvement of construction of 
bridge floor of metallic railway bridges with through trusses 

 
UDK 624.21. 
Test of bridge spans of railway bridges using method of acoustic emission / Linnik G.O., Ivashkevich D.L. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 145-148. 
 It is considered methods of control of exposure of defects of bridge members using diagnostic complex of 
acoustic emission of AKEM and GALS-1. 

 
UDK 624.012 
Strengthening monolithic reinforced concrete constructions of buildings and structures of long-duration 
exploitation by composite materials / Luchko Y.Y., Nazarevich B.L., Ivanik I.G., Parneta B.Z. // Collection of 
articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 149-157. 
In the article it is considered reasons and character of destruction of monolithic construction of frame of hotel 
“Dnister” in Lviv and pool of hotel “Pricarpattya” in Trouscavets, and also methods of their strengthening by 
composite materials 

 
UDK 624.042.11 
Application of model of layer of finite width to research of distributing of pressure of soil on bulkhead 
walls at presence of local loadings on surface / Luchkovskiy I.Y., Dan’ko O.M., Samorodov O.V. // Collection 
of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 158-165. 
In the article it is considered classical methods of determination of horizontal pressure at rest stage, it is noted 
their failings, and it is presented principle of using new design model of sub-base as a layer of finite width. 
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UDK 624.21 
Renewal of operating properties of reinforced concrete frame overpasses / Miroshnichenko S.V. // Collection 
of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 166-171. 
In the article it is considered reasons of origin of defects on frame overpasses, and also the ways of renewal of 
bearing strength using metallic injecting holder. Renewal technology is considered on example of two 
overpasses:   
- railway overpass, single-gauge, located on 802 km PK 2 of area Grebenka-Cherkassy (Grebenka-Bakhmach-
named T.Shevchenko) of South railway; 
- railway overpass, single-gauge, located on drive st,Sartana-st.Sortirovochnaya OAO MK “Azovstal’”. 

 
UDK 625.7/8 
Improvement of quality of asphalt pavement on bridges due to use of modifier of road bitumen K-1 / 
Mozgoviy V.V., Gerasimov V.V., Zhukov V.E., Onishchenko A.M., Kutsman O.M., Baran S.A. // Collection of 
articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 172-174. 
It is got results of approbation of modifier of road bitumen k-1. They allow to recommend the modifier K-1 for 
preparation and application of asphalt concrete in condition of Kyiv for all types of works with the purpose of 
diminishing temperature of preparation and laying for economy of energy consumption, lowering ecological 
pollution of environment and diminishing of prime cost of bituminous concrete mixture, and also for expansion 
of technological temperature ranges of transportation, laying, and compaction of asphalt concrete mixtures for 
improving quality of asphalt concrete layers. 

 
UDK 624.21 
Method of determination of spatial co-ordinates of area of formation of defects in reinforced concrete 
constructions / Oksen’ S.I., Parkhomenko V.V., Tsokur V.G. // Collection of articles “Roads and bridges”, 
issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 175-181. 
It is considered the question of development of method of determination of spatial co-ordinates of area of 
formation of defects in reinforced concrete constructions on the basis of analysis of signals of acoustic emission, 
got jointly with DerzhdorNDI. 

 
UDK 624.191.8.042/044 
Numerical analysis of influence of un-quality executed primary festering on stress-deformational state 
of frame / Petrenko V.D., Tyut’kin A.L., Petrenko V.I. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – 
K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 182-187. 
On the base of numerical calculations it is resulted comparative analysis of influence of primary festering with 
use of model of reinforced concrete frame at co-operating with surrounding array. 

 
UDK 624.21 
Calculation of reinforced concrete bridges accounting the sequence of their erection and complex 
rheological properties of material / Pulyaevskiy  D.V., Potapov  V.D. // Collection of articles “Roads and 
bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 188-205. 
It is offered method of calculation, based on MKE, of grown systems accounting linear and non-linear creep of 
material, change in time of modulus of elastic instantaneous deformation and setting. For concrete example the 
values of stresses, deformations and moving of system’s knots have been got at accounting various factors in 
arbitrary moments if time. 
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UDK 624.21 
Destruction of concrete as a result of corrosion of re-enforcement / Redchenko V.P. // Collection of articles 
“Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 206-210. 
It is presented the model of destruction of protective layer of concrete as a result of corrosion of re-enforcement. 
Thee characteristic features of indicated destruction are resulted, depending on attitude of thickness of protective 
layer toward diameter of armature bar. 

 
UDK 624.21 
Features of three zones of area of existence of possible decisions of spans of bridges / Salamakhin P.M. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 211-219. 
It is considered regularity of change of weight of bearing constructions; it is determined areas of existence of 
possible structural decision. 

 
UDK 624.21.012.35 
Application of glue–bar anchors at reconstruction of bridges / Saliychuk L.V., Kvasha V.G. // Collection of 
articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 220-227. 
It is described one of examples of experimental reconstruction of bridge with expansion of spans by monolithic 
reinforced concrete imposed and change of their static scheme from cut on uncut without deformational joints. 
Project of reconstruction has been developed in GNDL-88 NU “Lvivs’ka politechnika”. 

 
UDK 624.21.012.35 
Design of stress-deformational state of steel and steel concrete columns from channels / Semko O.V., 
Gasenko A.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 228-233. 
With help of computer design by eventual elements method is it carried out researches of influence of type weld-
fabricated joint of metallic shell from channels, presence  of concreting and defects at concreting on bearing 
strength and firmness of centrally compressed columns. 

 
UDK 624.072.222 
Methods of account of redistribution of efforts in uncut steel reinforced concrete beams / Semko O.V., 
Gudz’ S.A., Dariyenko V.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 234-241. 
It is analyzed and taken to practical application methods of determination of internal efforts in uncut steel 
reinforced concrete beams accounting their redistribution. It is indicated advantages and lacks of methods, 
scopes of their possible application.  

 
UDK 625.712.36 
Scientific accompaniment of building of corrugated construction length 12 m on by-pass of Oles’ko in 
Lviv region / Stashuk P.M., Babyak I.P, Sitdikova T.M. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – 
K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 242-247. 
It is presented results of monitoring of stress-deformational state of metallic corrugated construction (MGK), it is 
determined physics-mechanical characteristics of sand of burying of corrugated construction according to 
Program of scientific-technical accompaniment of corrugated construction length 12 m on by-pass of Oles’ko in 
Lviv region. 
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UDK 624.21 
Research of frame span structure of a new road bridge with use of method of acoustic emission / 
Stashuk P.M., Tans’kiy O.B. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 248-253. 
It is resulted static tests of bridge through river Stripa on km 63+460 of motor road H-18 with use of method of 
acoustic emission for improvement of project decisions in analogical constructions, use for improvement of 
operating properties of structures, especially in conditions of increase of traffic intensity and dynamic impacts on 
bridge construction.  

 
UDK 624.12.45 
Steel reinforced concrete structural slabs for bridge spans / Storozhenko L.I., Timoshenko V.M. // Collection 
of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 254-259. 
It is resulted information about the systems of steel reinforced concrete constructions, developed by authors, foe 
bridge spans. It is opened the essence of proposed steel reinforced concrete structural constructions, methods of 
their constructing and building. 

 
UDK 624.3 
Analysis of stress-deformational state of reinforced concrete arched span  structures of large spans under 
combined ride accounting of joint work of vaults and structures over vaults / Tarasenko V.P., Solomka V.I, 
Rykina V.L. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 260-263. 
It is presented results of researches of stress-deformational state and moving in deformational joints over ached 
span structures  of large spans under combined ride.  

 
UDK 624.1 
Efficiency of application of steel fiber concrete for repair and strengthening of reinforced concrete 
constructions / Cibul’nik I.O. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 9. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 264-267. 
It is considered the most effective spheres of application of steel fiber concrete and steel fiber reinforced 
concrete. It is resulted examples of use of steel fiber concrete at strengthening slabs and shells.  
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