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УДК 624.21 
 

РОБОТА АНКЕРНИХ З’ЄДНАНЬ ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ ПЛИТИ І БАЛОК 
СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННИХ МОСТІВ 

 
Балабух Я.А. 
ЛРНТЦ ДерждорНДІ  

 
Об’єднання залізобетонної плити і сталевих головних балок виконують для їх спільної роботи, 
при якій за рахунок передавання через шов зсувних, відривальних (або притискувальних) 
зусиль у об’єднаному елементі забезпечується напружено-деформований стан, що 
наближається до відповідного стану суцільного елементу. 

У сучасних сталезалізобетонних мостах середніх прольотів, які розглядаються, найбільш 
уживаними є вертикальні анкери [1]. Гнучкі упори, які анкерують у бетоні, сприймають не 
тільки зсувні, але і відривальні зусилля. Такий гнучкий упор, спрямований перпендикулярно 
площині зсуву, називають вертикальним анкером (рис. 1).  

Робота гнучкого вертикального анкера розтягу пов’язана, головним чином, з передаванням 
через шов відривальних зусиль та скісних розтягувальних, які виникають при згині зі зсувом. 
У цьому випадку розтягувальне зусилля у вертикальному анкері може з’явитися тільки за 
результатом великих переміщень зсуву одночасно з виникненням по контакту залізобетону і 
сталі відповідних притискувальних напружень. 

При відсутності об’єднувальних деталей безпосереднє зчеплення бетону зі сталевим поясом 
може передавати від 1,0 до 2,5 МПа [2, 3]. При наявності об’єднувальних деталей зчеплення 
порушується при значно більш високих сколювальних напруженнях на площі ділянки 
об’єднувального шва. Ці напруження за різними дослідженнями [3, 4] становлять від 3,5 до  
4,5 МПа. Останні цифри відповідають зсувним напруженням у об’єднувальному шві під час 
експлуатації, які отримано без урахування роботи об’єднувальних деталей. У дійсності до 
порушення зчеплення відповідні зсувні зусилля передаються частково безпосередньо 
зчепленням та частково – через об’єднувальні деталі. 
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а – проектне положення анкерів [25]; б – підготовлена поверхня головних балок з анкерами 
перед бетонуванням плити;  

1 – головна сталева балка; 2 – гнучкі циліндричні упори з голівками;  
3 – в’язі головних балок; 4 – залізобетонна плита 

Рис. 1. Об’єднання залізобетонної плити і металевої балки прогонової будови 
сталезалізобетонного моста 
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Випробування показують [2], що вичерпання несної здатності від статичного навантаження при 
об’єднанні гнучкими циліндричними упорами з голівками відбуваються при досить великих 
переміщеннях (порядка 1,5 мм) найчастіше від руйнування бетону. Однак нерідко руйнування 
відбувається при таких же переміщеннях від зрізування упора у поєднанні з його згином та 
розтягом. Помітне утворення тріщин починається незадовго до повного руйнування. 
Деформації об’єднання та його повна несна здатність при відношенні ℓ/d>4,2 за 
експериментальними даними не залежить від висоти     упора ℓ.  

Для об’єднання гнучкими циліндричними упорами з голівками згідно з рекомендаціями 
нормативних документів багатьох країн [5, 6, 7, 8] прийнято деформаційний критерій 
граничного стану за міцністю – переміщення зсуву 0,08 мм під статичним навантаженням. 
Зсувна сила цього граничного стану становить 25...50 % від зсувної сили, яка викликає втрату 
несної здатності [2]. 

Зсув величиною 0,08 мм з точки зору експлуатаційної придатності об’єднання абсолютно 
незначний. Такі великі розрахункові запаси пов’язані з несприятливими особливостями роботи 
об’єднання гнучкими упорами при багаторазовому (особливо, динамічному) навантаженні, яке 
супроводжується втратою безпосереднього зчеплення бетону зі сталлю та небезпекою 
руйнування від втоми, а також великим розкидом експериментальних даних. При порушенні 
безпосереднього зчеплення бетону зі сталлю деформативність з’єднання анкерними штирями 
збільшується приблизно вдвічі. При міцності бетону більше від 30 МПа досліди показують на 
25 % більшу деформативність, ніж прийняту у розрахункових рекомендаціях. 

Результати пульсаційних досліджень показують значне зниження максимальних зусиль зсуву 
по відношенню до гранічних статичних, які відповідають зсуву 0,08 мм. 

На основі зазначених вище досліджень з урахуванням умов нашої країни, у чинних нормах [7] 
рекомендовано виконувати перевірку міцності за формулами: 

 

при ℓ/d≥4,2    ;2
bh RdS =       (1) 

 

при 2,5<ℓ/d<4,2   .24 bh RdS l=      (2) 

 

Крім того, вертикальні анкери мають бути перевірені на зрізування за формулою 

 

    St≤0,063 d2mRy.     (3) 

 

У формулах (1)…(3): 

Sh – зсувне зусилля, яке припадає на один гнучкий упор, кН; 

Sℓ – зрізувальне зусилля, яке припадає на один круглий стержень, кН;  

ℓ – довжина круглого стержня гнучкого упора, см; 

d – діаметр стержня гнучкого упора, см; 

Rb, Ry – розрахункові значення, відповідно, призмової міцності бетону і сталі; 

m – коефіцієнт умов роботи. 
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Циліндричні стержні упорів, зварювальні пістолети та інше обладнання для приварювання 
гнучких упорів з голівками, випускають закордонні фірми “Нельсон”, “Кротон-Паркінсон”, 
“Пеко”, “Філіпс” та ін. У останні роки на ринку України з’явилося нове обладнання 
фірми “Нельсон”, яке здатне приварювати болти та шпильки від 5 до 32 мм. Це, безумовно, 
сприяє багаторазовому збільшенню продуктивності праці (рис. 1, б). Сортамент стержнів 
передбачає довжину болтів або штирів від 75 до 175 мм, розміри головок становлять 30...35 мм. 
Зварювальний струм дорівнює 2000...8000 А. При найбільших діаметрах перед його 
зварюванням розміщують кільце, яке формує шов. 

Обстеження сталезалізобетонних мостів в Україні, результати яких наведено вище, показують, 
що жоден з мостів не має навіть незначних переміщень зсуву при об’єднанні гнучкими 
упорами. Усе це свідчить про те, що дотримання розрахункових умов (1)...(3) достатнє для 
забезпечення надійної експлуатації з точки зору спільної роботи головної металевої балки та 
залізобетонної плити проїзної частини. 

Ці висновки підтверджують результати досліджень 14 сталезалізобетнних мостів, які були 
проведені під керівництвом В.І.Шестерикова [9]. Руйнування об’єднання по упорах 
встановлювали за зміщенням плити відносно пояса металевої балки за наявністю локальних 
тріщин у плитах у зоні упорів (похилих, поздовжніх, поперечних). Відмічено, що при 
належному догляді за деформаційними швами відносна деформація βℓуп/ℓпр ≈ 0,01…0,05 за 
15…20 років. Якщо у прогоновій будові застосовані конструкції деформаційних швів 
у відповідності до вимог нормативних документів, а також якщо ведуть догляд за цими швами, 
то графіки деградації може бути зміщений праворуч та відмови перших упорів можна чекати 
не раніше 15...20 років з початку експлуатації (криві 2 на рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Темп відмови упорів по довжині прогонових будов L=42,5 м 
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Висновки 

В сучасних сталезалізобетонних мостах найбільш уживаними є гнучкі циліндричні анкери 
з головками. Експериментальні дослідження таких з’єднань та досвід їх експлуатації свідчить 
про їх надійність в роботі у сталезалізобетонних мостах. 
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9 

УДК 624.21:55 
 

МЕТОДИ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ 
 

Бєлятинський А.О. 
Національний авіаційний університет 

Теплюк Є.Ф 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
 

Вступ. Розглянемо фізичні основи дистанційного зондування Землі. Розглянемо три методи 
дистанційного зондування: пасивне, яке використовує випромінювання, що здійснює саме тіло; 
пасивне, яке використовує відбите сонячне світло, і активне, яке використовує радіолокатори, 
лідари та ін. Активне дистанційне зондування Землі може здійснюватися як з супутника, так і 
з літака. Доведено, що для обстеження гідрологічної мережі України, стану мостових 
переходів, попередження надмірних повеней, які можуть викликати значні руйнування і 
катастрофічні наслідки, сприятливим є активне дистанційне зондування Землі. Важливою 
передумовою застосування дистанційного зондування для вирішення цих задач є надійність 
розпізнавання об’єктів на аерокосмічних зображеннях земної поверхні. 

Постановка проблеми. Доведено, що оглядовість космічного зображення – найбільш 
важливий параметр космічного знімання, оскільки реалізує його основну перевагу – 
територіальну інтеграцію. Так, при плановому зніманні, нехтуючи кулястістю Землі, 
оглядовість визначається залежністю: 

21
2

0 llmS = ,      (1) 

 
де  21,ll  – розміри кадру;  m – масштаб зображення. 

З даної залежності випливає, що зміна роздільності, масштабу і оглядовості космічних 
геоінформаційних субсистем призводить до відповідних змін інформаційних характеристик 
цих субсистем, в першу чергу, ймовірностей правильного розпізнавання тих чи інших 
утворень, об’єктів та ін. Проте, для водних об’єктів зниження інформативності з погіршенням 
роздільності відбувається повільно і не так швидко, як для інших формацій. 

Вирішення задачі. На підставі проведеного аналізу слід відмітити, що застосування 
дистанційного зондування Землі з супутників з метою проведення гідрологічних розвідувань 
мостових переходів є одним з найбільш перспективних і, в той же час, найбільш 
багатоаспектних напрямків використання космічних методів. Для гідрологічних розвідувань 
використовують, в основному, наступні види інформації, які надходять з космічних систем: 
фотографічні зображення; телевізійні зображення (ТВ-зображення); інфрачервоні зображення 
в близькій зоні (до 1,3 мкм); інфрачервоні зображення в дальній зоні (до 8-12 мкм). 
За допомогою космічної інформації вирішувалися такі задачі: вивчалася гідрографічна мережа і 
водозбірні басейни в районі мостових переходів; установлювалися межі снігового покриву 
і його поширення; вивчалися ділянки заплав біля мостових переходів, які затоплюються; 
природні процеси, пов’язані з діяльністю поверхневих вод. Установлено види робіт при 
гідрологічних розвідуваннях мостових переходів, для виконання яких доцільно 
використовувати космічні знімання та аерофотознімання з літака (рис. 1). Гідрографічна 
інформативність космічних знімків масштабу 1:100 000 – 1:200 000 і топографічних карт того ж 
масштабу приблизно однакова. 
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Рис. 1. Застосування космічної зйомки та аерометодів в гідрологічних 
розвідуваннях мостових переходів  
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Доведено, що ефективним є використання космічних знімків для дешифрування снігового 
покриву в горах, оскільки воно супроводжується визначенням висоти снігової лінії за 
допомогою карти, на якій нанесені ізогіпси площ, занятих снігом, динаміки стану снігового 
покриву і прогнозових характеристик по об’єму води в снігу і об’єму стоку гірських рік. 
Установлено можливість визначення об’ємів води W за площами станеного снігу Fст, яка 
грунтується на пропорційності швидкостей зміни площ снігу тимчасовим змінам запасів води 
в ньому: 

( ) ( )
.~

t
tF

t
tW ст

∂
∂

∂
∂

      (2) 

 

Так, за відомими значеннями запасів води в сніговому покриві, які були визначені методом 
дистанційного зондування, складено довгостроковий прогноз весняного стоку. Загальний шар 
весняного стоку  у  наближено  виражено  рівнянням: 

 

)1( 0/
0

pWepWy −−−= .      (3) 

Доведено, що фізичне значення параметру р0 полягає в тому, що він дорівнює максимально 
можливому водопоглинанню в басейні, де W – об’єм води, що знаходиться на поверхні басейну. 

За даними космічних спостережень установлено зв’язок (середнє відхилення точок від кривої 
12 %, максимальне – 40%) між розмірами підтоплень на гирловій ділянці і витратою води біля 
водпоста з врахуванням часу добігання (рис.2). 

 

 
1 – теоретична крива, 2 – експериментальна крива. 

F = 0,00005-0,5Q 3-0,0052 Q2 + 0,2537Q – 3,0986 ;    20 <Q <105 ;    0,1 <F <11 . 
Рис. 2. Залежність площі підтоплень на гирловій ділянці ріки / F / від витрати води у 

водомірного поста / Q / з урахуванням часу добігання /τ = 9 діб / 
 
 

Висновки 

Доведено, що ця залежність має прогностичний характер: за витратою води біля водпоста 
можна завчасно за час добігання оцінити площу та межі підтоплення на гирловій ділянці річки. 
Зазначені матеріали неможливо отримати іншим методом крім зйомки з космосу. Накопичення 
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зйомок і удосконалення систем збору даних забезпечить більш обгрунтований аналіз 
результатів. 

 

Література 

1. Byelyatynskyy Andriy  Application of cosmic survey for analysis of network automobile roads condition 
and bridge passage // 8th International Road Conference Budapest, Roads and Bridges in Europe. – 
Budapest (Hungary).– 2001. – HID 13. 

2. Пат. 68268А Україна, МПК 7  Е 01 D 21/00. Спосіб гідрологічного розвідування мостових 
переходів. / Бєлятинський А.О., Осташко В.Ю. –  Заявл. 05.11.2003; Опубл. 15.07.2004; – 4 с. 
Розроблено спосіб гідрологічного розвідування мостових переходів, який грунтується на 
застосуванні методів дистанційного зондування Землі. 

3. Пат. 72702А Україна, МПК 7  Е 01 D 21/00, Е 02 В 1/00. Спосіб Бєлятинського А.О. визначення 
висоти насипу на заплавах при експлуатації мостових переходів. / Бєлятинський А.О., 
Осташко В.Ю. – Заявл. 05.11.2003; Опубл. 15.03.2005; – 4 с. 
Запропоновано спосіб визначення висоти насипу на заплавах, який дозволяє встановити 
допустиме його значення  на існуючих мостових переходах. 

 

 



 
 

13 

УДК 666.942.015.625 
 

МІЦНІСТЬ І ДЕФОРМАТИВНІСТЬ БЕТОНІВ НА ОСНОВІ 
БЕЗГІПСОВОГО ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ 

 
Бігун Г.Г.  
Національний університет "Львівська політехніка" 
 

Для розрахунку цементобетонних покриттів, які експлуатуються в складних температурно-
вологісних умовах, а також конструкцій, які працюють під впливом високих температур 
(більше 50 °С) в умовах періодичного або постійного зволоження парою, технічною водою 
і конденсатом (наприклад, в конструкціях водовідвідних каналів промислових вод ГЕС і ТЕС, 
а також резервуарів для гарячих розчинів на хімічних підприємствах), необхідно мати значення 
температурного коефіцієнту лінійного розширення (ТКЛР) зволоженого або насиченого водою 
бетону. 

В роботі (1) описано результати дослідження впливу вологості бетону на безгіпсовому 
портландцементі (БГПЦ) на ТКЛР і рекомендується спосіб, який дозволяє на стадії 
проектування більш точно передбачити напружений стан бетону дорожніх покриттів. 

Дослідження впливу вологості на ТКЛР бетону вимагає складної і   високоточної апаратури, 
тому що, підтримуючи тривалий час задану температуру в сушильній шафі, необхідно 
одночасно вимірювати температурну деформацію зразку і визначати його масу. 

По цій причині в науковому світі донедавна вважали, що при самих несприятливих умовах 
вологість практично не впливає на температурні напруження, які разом з навантаженням 
від автомобіля є вирішальними при визначенні міцності дорожнього покриття [2]. 

Без контролю за масою зразка не можливо було зрозуміти, чому при визначенні ТКЛР 
бетонних зразків постійно змінюється температурна деформація, і неможливо отримати 
2-3 однакові значення, які б засвідчили точність вимірювання. Тепер це зрозуміло і чітко видно 
на графіку залежності ТКЛР від вологості бетону (рис. 1). 

В кожний момент часу сумарна деформація бетонних зразків складається із вологісної (усадки 
чи набухання) і температурної. 

По цій причині "чисті" температурні деформації вологих зразків при підвищених температурах 
за даною методикою [1] неможливо точно визначити. 

Однак можна позбутися впливу вологості на величину ТКЛР, визначаючи температурні 
деформації попередньо водонасичених бетонних зразків в підігрітій до необхідної температури 
воді. 

Для досліджень була зібрана спеціальна установка, в яку поміщали водонасичені зразки  
попередньо замірявши компаратором їх довжину і зваживши. Поетапно витримували дослідні 
зразки в воді при температурах 40, 60 і 80 °С не менше 1,5 год і 4-5 разів на кожному етапі 
з проміжком 0,5 год заміряли компаратором їх довжину. Різниця показів компаратора до 
занурення в гарячу воду і після витримки тривалий час в гарячій воді давала температурні 
деформації зразків. Слід зауважити, що при багаторазовому визначенні видовження зразків 
в гарячій воді результати були стабільними, і розкид значень був незначний. 

В дослідженнях використовували зразки серій С-11–С-14, їх розміри, склад (Д:П і В/Ц), 
кількість домішок і умови твердіння наведені в роботі [1], а також – зразки серій С-1–С-4 
такого самого складу з В/Ц-0,35 та іншою кількістю домішок (див. табл. 1). Після виготовлення 
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половина зразків кожної серії тверднула з повітряно-сухих умовах, а інша – на протязі 28 діб 
в нормальних умовах, а пізніше – в повітряно-сухих, як і перша половина. 

До визначення ТКЛР в гарячій воді зразки всіх серій досліджувались на усадку до моменту її 
стабілізації, на набухання до повного водонасичення, на вплив вологості на ТКЛР за 
методом (1) і тільки в віці 230 діб після повторного водонасичення до стабілізації деформацій 
набухання – на визначення ТКЛР в підігрітій воді при температурах 40, 60 і 80 °С. 

Результати досліджень ТКЛР, міцнісні і деформаційні характеристики всіх серій 
мілкозернистого бетону приведено в табл. 1 і 2. Для порівняння в таблицях наведено значення 
ТКЛР, визначені при t-120 °С практично сухого бетону за методом [1]. 

Як видно, для серій С-1 – 0-4 значення ТКЛР визначені в сухому стані і Б підігрітій воді, майже 
однакові. Розкид значень не більше 5-10 %, а для зразків серій С-11 – С-14 – досягає 15 %. 

На рис. 1 і 2 представлені графічно результати досліджень. На всіх графіках залежності ТКЛР 
від температури мають екстремальний характер при 60 °С і  одні криві випуклі, інші – вгнуті. 
 

  
а, б, в, г – відповідно серій С-1, С-2, C-3 і С-4. Умовні позначення: – зразки, які тверднули 
в повітряно-сухих умовах; х – в нормальних умовах на протязі 28 діб після виготовлення. 

Рис. 1. Результати дослідження ТКЛР мілкозернистого бетону в гарячій воді 
 
Дослідження і пояснення даних закономірностей продовжується. 

В роботі [1] наведено також деформації усадки і набухання зразків серій С-11 – С-14. Для серій 
С-1 – С-4, які тверднули в повітряно-сухих умовах, вони становлять 103-118 і 50-80×10-5, а для 
зразків, які 28 діб тверднули в нормальних умовах, – 51-74 і 66-84×10-5. Температурні 
деформації зразків (Δlt/l) серій С-1 – С-4 відповідно становили 30-38 і 34-39×І0-5. 
 

 
 

а, б, в, г – відповідно серій С-11, С-12, С-13 і С-14. Умовні позначення: – зразки, які тверднули 
при температурі (-28 °С) – 28 діб, х – відповідно 14 діб. 

Рис. 2. Результати досліджень ТКЛР мілкозернистого бетону в гарячій воді 
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Таким чином, температурні деформації зразків серій С-1–С-4, визначені в гарячій воді, 
в два рази менші від деформацій набухання при повному водонасиченні. 

В бетоні конструкцій, які експлуатуються в складних температурно-вологісних умовах, при 
неможливості вільного розширення виникають внутрішні напруження. 

 
Таблиця 1 – Характеристики міцності і деформативності серій С-1 – С-4 

К-сть домішок, 
% від Рц 

Характеристики міцності і деформативності Rpu 
ТКЛР×10-5 1/град, при t °С 

в сухому 
стані 

в підігрітій воді після повного 
водонасичення 

Серія 
П ЛСТ Rcn 

МПа 120° 40° 60° 80° 
1 2 3 4 5 6 7 8 
С-1 5,0 0,5 7,2/52,0 1,32-1,40 1,15-1,25 1,27-1,34 1,28-1,32 
С-11 5,0 0,5 8,5/55,5 1,47-1,56 1,30-1,41 1,39-1,44 1,35-1,42 
С-2 2,5 0,5 6,1/46,7 1,38-1,53 1,39-1,47 1,40-1,47 1,44-1,48 
С-21 2,5 0,5 7,6/48,8 1,43-1,53 1,33-1,42 1,36-1,44 1,35-1,41 
С-3 5,0 1,0 7,5/51,5 1,46-1,49 1,40-1,47 1,42-1,48 1,44-1,48 
С-31 5,0 1,0 8,8/52,7 1,40-1,52 1,27-1,36 1,50-1,58 1,46-1,52 
С-4 2,5 1,0 4,6/20,8 1,47-1,57 1,36-1,44 1,40-1,46 1,38-1,42 
С-41 2,5 1,0 8,6/50,3 1,37-1,47 1,38-1,46 1,46-1,48 1,42-1,47 

Примітка. Зразки серій С-1 – С-4 тверднули після виготовлення в повітряно-сухих умовах, 
а серій С-11 – С-41 – 28 діб в нормальних умовах, а пізніше в повітряно-сухих. 

 
 

Таблиця 2 – Характеристики міцності і деформативності серій С-11 – С-14 

К-сть домішок, 
% від Рц 

Характеристики міцності і деформативності Rpu 
ТКЛР×10-5 1/град, при t °С 

в сухому 
стані 

в підігрітій воді після повного 
водонасичення 

Серія 
П ЛСТ Rcn 

МПа 120° 40° 60° 80° 
1 2 3 4 5 6 7 8 

С-11 4,5 0,5 6,0/24,0 1,40-1,45 1,53-1,59 1,54-1,59 1,52-1,57 
С-111 4,5 0,5 2,7/19,4 1,30-1,38 1,48-1,50 1,55-1,57 1,48-1,51 
С-12 4,5 1,0 3,4/15,2 1,28-1,33 1,45-1,48 1,35-1,39 1,36-1,40 
С-121 4,5 1,0 3,2/16,3 1,38-1,40 1,41-1,44 1,32-1,35 1,33-1,37 
С-13 15,0 1,0 3,6/19,6 1,20-1,27 1,43-1,47 1,51-1,56 1,48-1,52 
С-131 15,0 1,0 3,9/10,6 1,21-1,29 1,43-1,45 1,47-1,53 1,44-1,48 
С-14 15,0 0,5 3,9/18,0 1,17-1,23 1,51-1,53 1,45-1,50 1,43-1,48 
С-141 15,0 0,5 2,7/11,0 1,16-1,21 1,45-1,47 1,43-1,48 1,39-1,41 

Примітка. Зразки серій С-11 – С-14 тверднули 28 діб при температурі (-28 °С), а серій С-111 – 
С-141 – 14 діб. 
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Використовуючи результати даного дослідження, їх можна визначити за формулою: 

( ) ,δδ βδ EК l
lt

нр ⋅+− Δ  

де  К – коефіцієнт, який враховує ступінь можливості вільного розширення конструкції; 

ßH – відносні деформації набухання; 

Δlt/l – відносні температурні деформації, отримані при дослідженні зразків в гарячій 
воді; 

Eg – модуль пружності бетону, визначений на водонасичених зразках. Точність 
визначення внутрішніх напружень в бетоні при цьому підвищиться. 
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Національний університет "Львівська політехніка" 
 

Низькі додатні і від'ємні температури сповільнюють гідратацію цементу, приводять до 
замерзання рідкої фази, викликають небажані напруження та деформації, знижують міцність та 
довговічність бетону. Для інтенсифікації тверднення бетону при споруджені монолітних 
конструкцій і споруд при додатних і від’ємних (до –40°С) температурах розроблено технологію 
бетонування, що базується на використані нового перспективного в'язного – безгіпсового 
портландцементу (БГПЦ) з комплексними хімічними добавками (КХД), які представляють 
собою систему "портландцементний клінкер – спонижувач тужавіння – пластифікатор – 
прискорювач тверднення" [1.2]. 

Доцільність застосування безгіпсових портландцементів обумовлено тим, що вже на початку 
гідратації традиційний сповільнювач тужавіння (двохводний гіпс) в складі рядового 
портландцементу взаємодіє з рядом хімічних добавок – прискорювачами тверднення. 
В результаті цього цементне тісто швидко тужавіє, формується рихла крупнопориста структура 
цементного каменю, і ефективність дії добавок значно знижується. Перехід до безгіпсових 
портландцементів з комплексними добавками, які складаються з поверхнево-активних речовин 
і активаторів тверднення – лужних сполук, сприяє отриманню технологічних бетонних 
сумішей, формуванню щільної мікроструктури каменя. Це дозволяє найбільш ефективно 
використовувати можливості портландцементів для розробки енергозберігальних технологій 
безогрівного бетонування в зимових умовах і безпропарювального виготовлення збірного 
залізобетону. 

Комплексні добавки, які включають лігносульфонати і карбонати лужних металів, володіють 
властивостями суперпластифікаторів. Це дає можливість отримати литі бетонні суміші і 
виготовляти вироби по безвібраційній технології. Бетонні суміші на безгіпсовому 
портландцементі з добавками поверхнево-активних речовин і карбонатів лужних металів 
інтенсивно тверднуть на морозі. Першочергове структуроутворення і швидкий набір міцності 
каменя БГПЦ при від'ємних температурах визначає алюмінатний тип тверднення при 
підвищеному вмісті незамерзлоі рідкої фази. Це сприяє твердненню бетонів в суворих 
кліматичних умовах (до –40°С) без застосування додаткових заходів з нагляду за бетоном 
і забезпечує у віці 28 діб 60... 100 % марочної міцності. Це дає можливість скоротити терміни 
вводу об'єктів в експлуатацію і в 2...3 рази зменшити витрати протиморозної добавки. 

Проведені комплексні дослідження структури і фізико-механічних властивостей бетонів 
дозволили підтвердити роль КХД як регулятора тужавіння бетону при низьких додатніх і 
від'ємних температурах і основні їх характеристики, необхідні для розрахунку конструкцій 
і споруд. 

Використання для тверднення бетону при від'ємних температурах ЕГПЦ, який 
характеризується малим водоспоживанням, дозволяє одержати бетон щільної структури 
з великою міцністю на початковому і кінцевому етапах тверднення. Введення в склад бетону 
КХД,  що складається з 1,0...1,5 % лігносульфоната і 5...6 % поташу, дозволяє одержати суміші 
високого збереження та заданої швидкості тверднення умовах від'ємних температур. Добавка 
відіграє роль регулятора тужавіння бетону, сприяє швидкому утворенню первинного 
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структурного каркасу із гексагональних гідроалюмінатів, гідрокарболюмінатів і гідроксидів 
кальцію. 

Дослідження параметрів порової структури цементного каменю та бетону підтвердило 
припущення, що бетон на основі БГПЦ має вищу щільність, знижені на 25-35% істинну 
пористість і на 10-35% максимальне водопоглинання. Поровий простір бетону характеризу-
ється зниженням мезопористості та більш високою однорідністю розмірів капілярів. 
Це призводить до підвищення фізико-механічних властивостей та морозостійкості бетону 
в порівнянні в бетоном на рядовому портландцементі. 

Встановлено, що наявність достатньої кількості рідкої фази певного складу в бетоні на БГПЦ 
є необхідною умовою набору критичної міцності при твердненні бетону в умовах від'ємних 
температур. Надалі після розморожування досягається проектна міцність. Добавка забезпечує 
зниження температури замерзання рідкої фази. Інтенсифікується гідратація та 
структуроутворення БГПЦ. При цьому новоутворення, що з'являються на початковій стадії 
гідратації, є стабільними і не призводять при подальшому твердінні до деструктивних змін. 

Розроблено комплексну методику вивчення деформативних властивостей бетону, що твердне. 
Вона включає дослідження власних і вимушених температурно-вологісних деформацій 
зсідання і набрякання, коефіцієнту лінійного температурного розширення деформацій при дії 
повторних навантажень, модуля пружності, Запропоновану методику прогнозування 
деформацій зсідання і набрякання бетону з врахуванням складу в'язного і умов тверднення 
бетону. 

Доведено, що основні фізико-механічні характеристики бетону на БГПЦ з КХД є вищими за 
аналогічні показники бетону на звичайному портландцементі, а саме: початковий модуль 
пружності вищий в 1,35...1,81 рази; коефіцієнт лінійного температурного розширення при 
температурі +40°С нижчий на 14... 17 %; максимальні відносні деформації набрякання нижчі 
в 1,4 рази; максимальні відносні деформації зсідання нижчі в 1,3 рази; відносна границя 
витривалості на 8...12% вища. 

При досліджені температурно-вологісних деформацій встановлено, що вид цементу і кількість 
добавки практично не впливають на коефіцієнт лінійного температурного розширення бетону. 

Розроблений склад в'язного суттєво інтенсифікує тверднення бетонів при додатніх 
температурах: в добовому віці міцність бетону складає 50...80%, а через дві доби – 80...100 % 
проектної. Це дозволяє виконувати роботи з мінімальною зупинкою технологічного процесу, 
прискорювати темпи будівництва за рахунок збільшення обігу риштувань. Це має важливе 
значення для монолітного домобудування, а на заводах збірного залізобетону забезпечує пере-
хід до безпропарювальної технології виготовлення виробів. 

Основні фізико-механічні характеристики бетону на БГПЦ [1] з КХД (0,5 % лігносульфонату 
і 2...6 % вуглекислого калію) наведено в таблиці. Тут же наведено для порівняння, 
характеристики бетону на звичайному портландцементі з добавкою 0,5 % лігносульфонату 
і 10 % вуглекислого калію [2]. 

В результаті використання безгіпсових портландцементів з  КХД в найбільш повній мірі 
реалізуються на практиці переваги хімізації бетонів із заміною дефіцитних 
суперпластифікаторів відходами виробництва. Розроблена технологія дає можливість 
підвищити якість і довговічність виробів із бетону і залізобетону, зменшити енерго- і 
матеріалоємкість, знизити затрати праці при їх виробництві. Випуск БГПЦ може бути 
налагоджений на будь-якому цементному заводі без зміни технології виробництва. Вартість 
його не відрізняється від вартості звичайного портландцементу. Витрати на виробництво БГПЦ 
не перевищують витрат на виробництво звичайного. Бетонна суміш на основі розробленого 
в'язного може виготовлятись на заводах, обладнаних відділеннями хімічних добавок без зміни 
технологічної схеми виробництва. 
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Таблиця – Основні фізико-механічні характеристики бетону на безгіпсовому 
портландцементі з комплексною хімічною добавкою 

Показники Один. 
виміру І ІІ 

Густина сухого бетону кг/м3 2420…2455 2360 
Дійсна пористість % 7,3…8,1 10,7 
Максимальне водопоглинення за об’ємом % 6,9…8,5 9,9 
Кубикова міцність на 28 добу МПа 30,5…35,1 19,9 
Призмова міцність на 28 добу МПа 25,3…27,8 15,8 
Коефіцієнт призмової міцності - 0,77…0,83 0,79 
Міцність на розтяг при згині МПа 3,7…4,8 2,1 
Відносна границя витривалості - 0,43…0,45 0,40 
Коефіцієнт стирання г/см 0,24…0,27 0,31 
Морозостійкість при –15°С цикл 330 140 
Початковий модуль пружності у віці 28 діб ГПа 31,4…41,3 22,6 
Коефіцієнт лінійного температурного 
розширення при температурі + 40°С 
                                                   + 60°С 

 
°С 

 
(1,06…1,09)×10-5 

(1,25…1,39) ×10-5 

 
1,25×10-5 
1,41×10-5 

Максимальні деформації набрякання після 
стабілізації 

- 39×10-5 50×10-5 

Максимальні деформації зсідання - 191×10-5 258×10-5 
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1. Introduction 

A newly erected footbridge [1 – 3] over the Dunajec River is located in the Pieniny National Park, 
Poland. The structure is situated between the mountain resorts of Sromowce Nizne (Poland) and 
Cerveny Klastor (Slovakia) and is situated in a very attractive tourist area. The main goal of this new 
transport means is connection of recreational regions located on both sides of the border. Before the 
footbridge’s erection, the location of the nearest road frontier crossing forced tourists to make a 
circumferential journey between both resorts of about 15 km. The footbridge has shortened this 
journey to only 150 m. The new object is also important because intensive development of this region 
and improvement of the tourist infrastructure for summer and winter sports are planned in near future. 
Erection of the cycle-pedestrian footbridge is the first stage of this project. 

 

2. Design process 

2.1 Preliminary draft and aesthetic consideration 

The basic assumption made by the investor was design a footbridge with glued-laminated wooden 
deck. The investor’s wished to create a footbridge as a landmark structure. Because of low investment 
funds, aesthetic considerations were limited to the dominant elements – the pylon and 
supports (Fig. 1). 

It was decided that the colours of the footbridge should correspond with the surrounding landscape of 
the Pieniny National Park. All steel elements and cables are steel-silver. Concrete elements are painted 
in light-grey colour. All wooden elements have remained in their natural colours (Fig. 2). 

It seems that glued-laminated wood for the girders was a proper choice. The structure suits the 
highland character of the region and the material is friendly for pedestrians. 
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Fig. 1. Design analysis of an aesthetic aspect of a steel pylon 

 

 
 

      
Fig. 2. The final aesthetic effect achieved 
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2.2 Superstructure of the footbridge 

The footbridge was designed as a cable-stayed structure (Fig. 3 and 4). The main span is 90.0 m long, 
whereas the side spans are each 10.50 m long. The total length of the deck is 149.95 m. 

The wooden deck is attached to a steel pylon with 5 pairs of stays. The distance between anchorages is 
15.0 m and is constant along length of the structure. The back stays are anchored in the abutment. 
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Fig. 3. Design drawings of the footbridge over the Dunajec River [1] 
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Stays - full locked cables
VV φ40 and VV-2 φ28 mm 

Main girder
made of glued-laminated wood

Pfeifer active anchorage

Pfeifer passive anchorage

Anchorage plate

Transverse tube
φ 406 mm

Steel plate connection
between stay system and main girders

Pylon - tube of φ 508 mm

Anchorage sheet in the pylon

Pfeifer hinged anchorage of tension rods

Back stays
tension rods φ60 and φ52 mm 

Side wall
of the abutment

Ground anchorages 

Anchorage plate (40mm)

Pylon bracing - tube of φ 406 mm

75.00°

 
 

Transverse tube of φ 406 mm

Full locked cables
VV φ40 and VV-2 φ28 mm 

Pfeiffer active anchorage

Anchorage
plate

Wind bracing

Wooden deck pavement

Steel semi-frame

Larchwood facing

2.70
5.40

2.70

1.20

3.02
2.50

1.60

 
Fig. 4. The cable-stay system of the footbridge over the Dunajec River [1] 
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The pylon was made of tubes of 508 mm diameter and of 25 / 30 mm thickness. The arms of the pylon 
are constructed with rectilinear segments, braced by 5 steel tubes of Ø406.4/16 mm. The distance 
between the arms is 2.70 m at the top of the pylon, 1.70 m at the most narrow part and 6.20 m at the 
level of fastening to the concrete support. The height of the pylon is 26.84 m above the concrete 
support. The inclination of the pylon is 75.0o in the direction of the main span. 

The deck of the footbridge is constructed with wood with steel elements. The width of the deck is 
2.50 m, and the total width is 3.50 m. The total height of the deck is 1.87 m. The deck consists  
of 2 main girders made of glued-laminated wood braced by steel semi-frames and wind bracing. The 
girders were designed using pinewood of GL32 class with a rectangular cross section  
of 1.60 m × 0.30 m. The total length of the wooden girders is 112.0 m. They are protected against 
atmospheric and biological corrosion by additional, external wooden layers. The 0.27 m high handrails 
are fixed to the top surface of the main girders. The deck pavement is made of 4.50 cm thick boards 
supported on 5 longitudinal wooden beams of 0.10 m × 0.20 m cross section. The deck was made of 
prefabricated segments 15.0 m long. Field joints ware constructed from steel screwed sheets. 

A cable-stay system is made of stays manufactured by Pfeifer. Full locked cables of Ø40 mm or 
Ø28 mm and 1570 MPa ultimate strength are used in the main span and tensioned rods 
of 860 Ø60 mm or Ø52 mm type are used for back-stays. Passive anchorage in the pylon and active 
anchorage in cross-bars supporting the deck are employed. 

2.3 Static analysis 

The static computations were performed using Robot Millennium v. 17.0 software. Two 
computational models were used, both three-dimensional, differing in the types of elements (bars or 
bars with plate elements modelling main girders – see Fig. 5). For some elements an offset function 
was applied to model the proper location of element nodes. 

All calculations were conducted independently, using both models. In this way, the results were 
benchmarked. Selected values of the extreme normal stress in the designed elements are presented in 
Table 1. 

 
Fig. 5. Illustration of the computational models of the footbridge  

 applied in the design process [1] 
 
Seven load schemes were considered. A system of gravity load, equipment load, stays’ tension forces 
and service load was defined as the main loading scheme. Additional loading schemes combined the 
main load scheme and the (plus / minus) temperature induced load, wind pressure (blowing parallel or 
perpendicular to the longitudinal axis of the footbridge) and snow load (two possibilities were taken 
into account: the whole cross-section covered by snow combined without any service load, and deck 
loading by a 25.0 cm thick layer of compacted snow combined with service load). 
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Envelopes of the internal forces and normal stresses were generated for all structural elements, on the 
basis of the above noted load schemes. Selected envelopes of internal forces of wooden girder are 
presented in Fig. 6. 

The design calculations protect the material effort not exceeding the admissible values under normal 
service conditions. The maximum vertical displacement induced by service loads equals 26.0 cm; this 
value does not exceed the permissible value. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Fig. 6. Envelopes of the internal forces for the main girder of the footbridge [1] 
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Table 1 – Extreme values of normal stress for selected structural elements [1] 

Structural element Cross-section 
Model A 

(bar FEs only) 
σmax [MPa] 

Model B 
(bars and plate FEs) 

σmax [MPa] 
Pylon Ø508.0/30 mm 216.9 246.8 
Pylon bracing Ø406.4/16 mm 101.0 101.3 
Pylon cross-bar 400×300×25 mm 102.8 112.0 
Cross-bars Ø406.4/25 mm 264.4 263.9 
Wind bracing Ø70.0/10 mm 252.4 247.9 
Wooden girders 1600×300 mm 14.4 14.2 
 

3. Erection process 

The erection process of the footbridge started in April 2006 and finished after 5 months in 
August 2006. Erection of concrete elements, i.e. foundations, abutments, supports and retaining walls, 
consumed majority of this time, while assembling of the deck and pylon (including the initial 
tensioning operation) lasted only 3 weeks. Such a short erection time resulted from the prefabrication 
technology used for this object. 
The deck is made of prefabricated elements of 24.75 m + 5x15.01 m + 12.18 m lengths. The segments 
were delivered by lorries from the prefabrication factory in Germany to the construction place, and 
then they were positioned by a mobile crane on temporary supports and assembled. The connections of 
the segments are made using steel plates and screw joints (Fig. 7), and filled with epoxy resin. 
The pylon was lifted and placed in the proper position by a mobile crane. Because of its inclination, 
the pylon was immediately secured by one pair of back stays (Fig. 7). It was strongly required due to 
possible wind impact. 
The stays were installed pair by pair, starting from the shortest. During this operation, the tension 
forces of cables and position of the pylon’s top was measured and checked up on the tension 
programme. The deck was lifted successively from the temporary supports. 
 

      
Fig. 7. Assemling of the footbridge deck on temporary supports (July 2006) 

4. Experimental investigations 

The authors’ team had performed a large number of dynamic tests of the footbridge. In the 
experiments 10 accelerometer gauges and a laser device (see Fig. 8) were used. It was sufficient to 
register the dynamic response of the footbridge in the vertical and horizontal directions and then 
to restore modal shapes corresponding to the lowest natural frequencies (see Fig. 9). 
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Fig. 8. Measurement devices (Bruel & Kjaer amplifiers and Noptel OY PSM200 laser device) 

 
Two displacement and 10 acceleration time-histories of the footbridge were measured according to the 
experiment programme. In situ tests have proved satisfactory behaviour of the footbridge in normal 
service conditions; accelerations did not exceed the admissible limits. The maximum accelerations 
were 0.20 m/s2 in walking conditions and 1.10 m/s2 in jogging and fast running conditions. 
Synchronization of pedestrian activity caused higher dynamical response of the structure, e. g. up to 
2.20 m/s2 in synchronized walking conditions, 3.14 m/s2 in synchronized jogging conditions and 
4.19 m/s2 at some vandal excitations like deliberately crouching. However, at vandal excitations only 
capacity conditions should be satisfied; human comfort criteria could be exceeded. 
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Fig. 9. Identified 1st and 2nd vertical flexular modal shapes 
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Introduction 

There is a necessity of increasing the amount of experimental tests on footbridges for gaining better 
insight into the problem of the dynamic behaviour of bridges for pedestrians. It is also important to 
verify numerical models and to develop present knowledge of footbridge dynamics. 

Problem of comfort has become important recently, because many light and dynamical susceptible 
footbridges were designed. The possibility of exceeding the acceptable levels of structure vibration 
can be a reason for closing or restricting its serviceability. Nowadays there is no unanimity about 
comfort of pedestrian criteria. In many countries (including Poland) there are no codes or other 
regulations concerning estimating dynamic properties of footbridges. Comfort criteria usually refer to 
acceptable levels of amplitudes of displacement A or acceleration a [1]. 

Cable stayed footbridges are particularly susceptible to vibrations, because of their long spans and 
slender, light and flexible decks. The results of field testing of four footbridges with various types of 
decks and various spans are presented here. 

 

Research realisation 

The research program consisted of live loads and vandal dynamic loading of footbridges (Tab.1). Live 
loads tests examined influence of various kinds of pedestrian activity to a footbridge behaviour. 
It included: walking, synchronized walking, running, synchronized running, fast running and cycling. 
There was also different amount of people in each loading scheme. The live load was used to simulate 
regular pedestrian traffic on the bridge and to obtain its dynamic response. Influence of additional 
mass, from concrete slabs placed on the footbridge during the test, was also analysed. Vandal 
excitation consisted of rhythmical half-crouching, jumping and pulling cable stays or handrails. Half-
crouching and jumping people were standing in the position of maximal vertical deck displacement for 
each mode (accordingly to the results of computational modal analysis). The main aim of the vandal 
excitation of vibration was to check structure’s behaviour during malicious loads (analyse the response 
of the structure) and to verify computational model of footbridge and values of the natural frequencies. 

 
Table 1 – Loading schemes and its symbols 
Kind of vibration 

inducing Type of excitation Excitation symbol 
half-croaching HC-1…HC-n 

jumping J-1…J-n 
cable stayes pulling SP-1…SP-n 

vandal 
(deliberate) 

handrail pulling HP-1…HP-n 
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Kind of vibration 
inducing Type of excitation Excitation symbol 

„free” walking W-1…W-n 
synchronized walking SW-2…SW-n 

„free” running R-1…R-n 
synchronized running SR-2…SR-n 

exploitation 
(undeliberate) 

fast running FR-1…FR-n 
n – number of people in each test 
 

NOPTEL OY PSM200 laser-based system was used to record the displacement of various parts of 
structures under dynamic and static load. The system is based on a laser diode transmitter (placed on 
stable point outside footbridge) and a position-sensitive detector (placed on a footbridge). 
The electronics inside the receiver continuously measure the centroid position of the laser beam (with 
sampling frequency of 50 Hz and sensitivity 0.2 mm) and supply data on its horizontal (x) and vertical 
(y) coordinates continuously to a PC computer. The maximum operating distance is about 300 m and 
the ambient temperature range from –20 to +500°C [2]. 
 
Zlotnicka footbridge in Wroclaw 

Superstructure of the footbridge consists of two span continuous steel deck supported by twenty four 
cable stays type 2T15 connected to a steel pylon (Fig. 1) [3]. The deck composes of two steel tube 
girders Ø323.9/12.5 mm, connected by steel cross beams HEB 140 mm with spacing 2.00 m. Six 
longitudinal beams made of HEB100 with spacing varying from 0.40 to 0.50 m are placed on the 
cross-beams and 12 mm thick steel plate is welded to these beams. All steel elements are made of 
18G2A steel (with strength of 280 MPa). The walk width is 3.00 m. 

Overview of the footbridge, test results and analysis results are shown in Figure 1 and in Table 2. The 
computational model was very detailed and it included secondary structure elements such as handrails. 
 
Table 2 – Results of measurement 

Type of activity Scheme f1 
[Hz] 

f2 
[Hz] 

f3 
[Hz] 

A 
[mm] 

a 
[m/s2] 

calculations  1.87 3.09 4.99 – – 
HC-4 1.89   31.4 4.80 vandal 
HC-4 1.88   35.7 5.40 
W-1 2.02   2.2 0.39 
W-2 2.0   4.2 0.72 
W-4 1.96   4.2 0.67 
W-6 1.86   5.2 0.77 

SW-2 1.97   4.0 0.69 
SW-4 1.93   9.3 1.50 
SW-6 1.97   10.2 1.70 
R-1 2.15   3.7 0.75 
R-2 1.95 2.75  1.7 0.55 
R-4 1.96   2.4 0.64 

SR-2 2.0 2.44  2.7 0.75 
SR-4  2.56  3.1 1.0 

in normal conditions 

FR-4   3.27 8.9 3.80 
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The first vertical mode was excited by synchronized half-crouching of four people (vandal load). 
Maximum amplitudes of vibrations reached 35.7 mm for displacement and 5.40 m/s2 for accelerations, 
what represents a significant level of vibrations. Large horizontal transverse vibrations of the street 
lamps located on the footbridge were noticed with amplitudes up to 10 cm. The deck vibrations were 
large but it is not necessary to satisfy the comfort criteria during the vandal excitation of vibrations. 

It is important to take the location of the footbridge (in a park area) and its regular loads into 
consideration during assessment of its dynamic behaviour. It was observed that no more than 
10 people (usually one or two pedestrians) were using the footbridge. In those conditions the comfort 
criteria were fullfilled for the regular service of the footbridge. 

 
a. 

 
 

b. 

 

c. 

 
 

d. 

 

 
e. 

 
 

a – photo of the structure, b – view of the structure, c – calculated modes, d – results of measurement 
for scheme W-4, e – results of measurement for scheme HC-4. 

Fig. 1.  “Zlotnicka” footbridge 
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Footbridge in Wrzosowa near Czestochowa 

The footbridge is a two-span structure with spans 24.70 and 6.00 m. Deck thickness is 0.35 m and it is 
constant over its length. Superstructure is made of C50/60 concrete and supported by a concrete pylon 
with eight (four pairs) cable stays type 3T15 and 4T15. 

Pylon is stabilized by two stays type 19T15. Span is also supported by reinforced concrete piles 
(cross-section of 0.50x0.50 m), a beam which connects legs of the pylon and on the concrete wall 
(0.50x2.70 m) on the opposite side (Fig. 2). The width of walk is 3.00 m and total width of the 
deck 3.60 m. 

 
a. 

 
b. 

 
 

c. 

 
d. 

 

e. 

 

a – photo of the structure, b – view of the structure, c – calculated modes, d – results of measurement 
for scheme W-20, e – results of measurement for scheme J-8. 

Fig. 2. Footbridge in Wrzosowa: 
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First two vertical modes were identified at 1.73 and 2.37 Hz (values similar to the calculated ones – 
see Fig. 2 and Tab. 3). “Free” walking and synchronized walking was realized by a group 
of 20 people. “Free” walking excited second vertical mode, and synchronized walking – first vertical 
mode of the deck. Synchronized running and fast running of 20 people excited second mode, comfort 
criteria were not satisfied in this case. First and second modes were induced during deliberate 
excitation by jumping of 8 people. For such case there are no comfort criteria, but the test results 
showed that the footbridge has very good dynamic behaviour even during vandal loads. 
 
Table 3 – Results of measurement 

Type 
of activity Scheme f1 

[Hz] 
f2 

[Hz] 
A 

[mm] 
a 

[m/s2] 
calculations  1.74 2.93 – – 

J-8  2.37 2.9 0.62 vandal J-8 1.65 2.37 2.9 0.55 
W-20  2.37 0.8 0.15 

SW-20 1.73  1.0 0.14 
SR-20  2.37 3.7 1.0 
SR-20  2.49 3.5 1.10 

in normal conditions 

FR-20  2.63 3.5 1.10 
 

The dynamic testing was also carried out during static proof loads of the footbridge. It allowed to 
record deck vibration during significant increasing of deck mass, that was realized by concrete slabs 
placed by a crane on the deck. These slabs were removed rapidly so to get quick unloading of the 
deck. The results showed increase in the frequency value of footbridge vibration due to unloading 
(see Tab. 4). The higher the additional mass of the deck was, the lower the frequency of vibrations, but 
change in the frequency value was only 0.17 Hz for the mass change of 14.62 t. 

The research results analysis showed that footbridge is not dynamicly susceptible. Good dynamic 
behaviour was proved by values of amplitudes of vibration and acceleration within the acceptable 
limits. 
 
Table 4 – Results of measurement 

Type of activity Number 
of slabs 

Mass 
[t] 

Frequency 
[Hz] 

last slab putting 10 16.65 2.20 
removing a slab 9 15.53 2.20 
removing a slab 8 14.40 2.20 
removing a slab 7 13.28 2.21 
removing a slab 6 12.15 2.27 
removing a slab 5 10.13 2.27 
removing a slab 4 8.10 2.30 
removing a slab 3 6.08 2.33 
removing a slab 2 4.05 2.33 
dropping a slab 1 2.03 2.37 

 
Footbridge in Pszczyna 

The footbridge deck is made of reinforced concrete C50/60 and deck thickness is 0.30 m. The span is 
supported by eight (four pairs) cable stays type 2T15 to the concrete stand (pylon) with four legs and 
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founded on two reinforced concrete piles (with rectangular cross section of 0.70 by 0.70 m) (Fig. 3). 
The main span is 25.90 m, the walk width 3.0 m and total deck width 3.52 m. 

There were no live load tests provided into research program, only malicious inducing of vibrations. 
First three natural frequencies were identified at 1.78, 2.06 and 2.37 Hz (values differed from 
calculated ones – see Fig. 3 and Tab. 5). 

 
Table 5 – Results of measurement 

Direction of 
displacement 

Scheme 
f1 

[Hz] 
f2 

[Hz] 
f3 

[Hz] 
A 

[mm] 
a 

[m/s2] 
calculations 2.34 2.97 5.14 – – 

HC-16   3.43 2.0 0.75 
HC-16  2.33  1.5 0.51 
HC-16  2.0  2.2 0.74 
HC-16  2.06  1.5 0.33 

vertical 

HC-16 1.78  3.45 1.6 0.64 
calculations – – – – – 

HC-16 2.12   0.5 0.10 
HC-16 2.07   0.7 0.13 

horizontal 

HC-16 2.03   0.5 0.09 
 

The longitudinal horizontal vibration of the deck was noticed, because of low stiffness of concrete 
piles supporting the span. The structure turned out to be susceptible for inducing longitudinal 
horizontal vibration. The measured frequency of that vibration was 2.07 Hz, its amplitudes 0.7 mm 
and acceleration 0.13 m/s2 – according to [1] these values are acceptable. Selected records of measured 
vertical vibrations, calculated accelerations and Fourier transform of displacement are shown on 
Figure 3. Good dynamic behaviour was proved by sufficient values of amplitudes of vibration and 
acceleration. The dynamic response of footbridge under regular conditions would be smaller, so the 
comfort criteria would be satisfied with more spare. 

 
a. 

 
 

 

b. 
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с. 

 

d. 

 
 
 
 
 

e. 

 

a – photo of the structure, b – view of the structure, c – calculated modes, d – results of measurement 
for scheme HC-16, e – results of measurement for scheme HC-16. 

Fig. 3. Footbridge in Pszczyna 
 
Footbridge in Ruda Slaska 

The footbridge spans are 54.58 and 7.02 m, the walk width is 3.00 m. The span consists of two beam 
girders (0.88 m high) connected by a 0.18 m thick slab. Whole deck is made of C40/50 concrete and is 
prestressed by two cables type 13T15S. The two span deck is supported by 14 cable stays type 3T15S, 
connected to a steel pylon. The deck is also fixed to the abutment near pylon and supported by fixed 
bearings at the pylon and unidirectional bearings at the second abutment, as shown in Figure 4 [4]. 
 

a. 

 
 

b. 
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с. continuation of c. 

 
 
 

d. 

 

 
 

e. 

 
 

a – photo of the structure, b – view of the structure, c – calculated modes, d – results of measurement 
for scheme FR-6, e – results of measurement for scheme J-10. 

Fig. 4. Footbridge in Ruda Slaska 
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First four natural frequencies were identified at 0.98, 1.92, 2.50 and 3.22 Hz (values similar to the 
calculated ones shown in Figure 4 and in Table 6, there are also selected results of measured vertical 
vibrations, calculated accelerations and Fourier transform). 

Additional vibrations of cable stays (5th and 6th pair) with amplitude of 5 cm where induced by 
synchronized running of 10 people. The vibrations of these stays were also noticed during not very 
strong wind. 

Vibrations of the fifth stay were maliciously induced by three person. Amplitudes of these vibrations 
were 5 cm and excited also third vertical mode of the deck (measured frequency was 2.57 Hz, 
amplitude of displacement 1 mm and acceleration 0,34 m/s2). These deck vibration were not 
perceptible for pedestrians. High stays vibrations caused acoustic effect (knocking of strands to stay 
casing), because there was no filling inside stay casing. 

The test results analysis showed that footbridge has very good dynamic behaviour. It was proved by 
satisfactory values of amplitudes of vibration and acceleration in all cases except of fast running 
of 10 people. Even vandalistic vibration excitation caused no violation of the comfort criteria. 

 
Table 6 – Results of measurement 

Type of activity Scheme f1 
[Hz] 

f2 
[Hz] 

f3 
[Hz] 

f4 
[Hz] 

A 
[mm] 

a 
[m/s2] 

calculations  0.88 2.17 2.69 3.91 – – 
vandal HC-10 0.98    7.4 0.39 

 J-10 0.98    3.4 0.12 
SW-10  1.92   0.7 0.11 

R-5   2.53  0.8 0.27 
R-10   2.75  1.5 0.50 
SR-6 1.0  2.59  1.2 0.37 

SR-10   2.48  3.9 1.30 
FR-6 1.0   3.22 1.2 0.50 

in normal conditions 

FR-10    3.21 0.7 0.46 
 
Summary and conclusions 

From the experimental tests and calculation results the following was concluded: 

- During creating a computational model of a structure, it is important to take into account some 
secondary structure elements (especially handrails), because they provide a substantial changes in 
stiffness of the deck and natural frequencies. 

- Footbridges with reinforced or prestressed concrete deck have better dynamical properties (lower 
dynamic susceptibility). 

- Comfort of usage of structures with steel deck is noticeably decreased. It is important to take into 
consideration dynamic behaviour of a deck during design stage. 

- Influence of an additional mass on changing natural frequencies is rather low. Frequencies 
decreased not much during putting heavy concrete plates. Such modification of structure (by 
adding mass) can be reasonable for footbridges which fundamental frequency is close to 1.4 Hz 
(lower boundary of the unacceptable frequency range). 

- It is important to provide proper stiffness of supports to eliminate a possibility of exciting 
longitudinal horizontal vibration of deck. 
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“Keep Concrete Attractive”, Budapest, Hungary, 23-25 May 2005. 
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УДК 625.7 
 

СОУ «МАТЕРІАЛИ ГЕОСИНТЕТИЧНІ. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ»  
 
Боднар І.Д. 
Гамеляк І.П. 
Національний транспортний університет 
Журба Г.В. 
ТОВ “Євроізол Geosynthetics” 

 
Відколи геотекстилі були розроблені текстильною промисловістю, їх властивості оцінювались 
звичайними випробуваннями текстильних матеріалів. Невдовзі стало зрозумілим, що ці тести 
не відображають реальної поведінки геосинетика, особливо при контакті матеріалу з ґрунтом. 
З 70-х років минулого століття за кордоном  почали розробляти нове обладнання і методики 
випробувань, які більш реально моделюють роботу геотекстилю. Через декілька років були 
прийняті норми ISO1, АSTM2, DIN3 та AASHTO4 [1]. Ці методи стандартних випробувань 
забезпечили загальну основу і стали прийнятними не лише в країнах європейської 
співдружності, але й для всього світу. 

На даний час в Україні відсутній нормативний документ, який би регламентував методи 
випробувань ГМ. Відсутність такого документа викликає труднощі при проектуванні, 
будівництві та контролі якості матеріалів і є стримувальним фактором використання 
геосинтетики. Це пов’язано з тим, що на теперішній час при виборі ГМ користуються їх 
номінальними характеристиками замість розрахункових, які б чітко відображали поведінку 
матеріалів у дорожній конструкції за конкретних умов експлуатації. Тому колективом 
компанії “Євроізол Geosynthetics” на замовлення корпорації “Укравтодор” було розроблено 
СОУ “Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань”, який надасть змогу встановити 
характеристики геосинтетичних матеріалів з наступним порівнянням та вибором найбільш 
оптимального матеріалу для заданого об’єкту; при оцінці їх відповідності нормативним та 
проектним характеристикам; при визначенні параметрів лабораторного обладнання, режимів й 
умов випробувань геосинтетичних матеріалів; при встановленні розрахункових характеристик 
геосинтетичних матеріалів для проектування дорожніх конструкцій тощо. 

Методи випробувань можна об’єднати по характеристиках матеріалу, які визначаються: 

- фізичні властивості – загальний опис продукту (матеріал полімеру, геометричні розміри, 
маса на одиницю площі, товщина під навантаженням тощо); 

- механічні властивості – характеризують поведінку матеріалу в різних режимах навантаження 
(розтяг, продавлювання, повзучість, пошкодження при вкладанні); 

- гідравлічні властивості – характеризують розмір отворів матеріалу стосовно фільтрації води і 
затримання ґрунтових частинок; 

- технологічно-експлуатаційні властивості – характеризують поведінку матеріалу при   
вкладанні для візуальної оцінки пошкодження (залишкова міцність тощо). 

                                                           
1 International Standard Organisation – Міжнародна організація зі стандартизації (IGS), яка була заснована в Парижі 

(1983 р.). 
2 American Society for Testing and Materials в США (1898 р.). 
3 Deutsches Institut für Normung в Німеччині (1917 р.)  
4 The American Association of State Highway and Transportation Officials в США (1956 р.). 



 
 
40 

Нижче приведено найбільш широко вживані характеристики: 

1. Фізичні властивості 

• Поверхнева щільність – Маса визначається зважуванням невеликого зразка відомого 
розміру, взятого уздовж ширини і довжини полотна. Це важлива характеристика, від якої 
залежать механічні властивості і ціна матеріалу. 

- Товщина при заданому тиску – Товщина геосинтетика встановлюється при тисках 
від 2 КПа до 200 КПа, які моделюють умови роботи матеріалу в конструкції під 
навантаженням. 

2. Механічні властивості 

 

Міцність на розтяг  

Ці випробування виконуються для всіх типів геосинтетиків 
і геосіток на зразках 200 мм шириною і 100 мм довжиною. 
Поздовжнє зусилля прикладається до зразка до моменту 
його розриву. При цьому заміряються видовження і 
поглинена енергія.  

 

Випробування на статичне продавлювання (CBR)  

Стальний плунжер (50 мм в діаметрі) тисне з постійною 
швидкістю в центр зразка, який затиснуто між двома 
стальними кільцями. Заміряються максимальне зусилля 
тиску і переміщення при максимальному зусиллі. 

 

Грейферна міцність згідно ASTM D4632 

Постійно збільшуване навантаження прикладається в 
поздовжньому напрямку до моменту розриву. Заміряються 
величина грейферної міцності і видовження зразка. Це 
випробування моделює напруження розтягу, які виникають 
в геотекстилю в результаті вертикального тиску, внаслідок 
якого кам'яний матеріал намагається зміститись в бік. 

 
 
3. Гідравлічні властивості 

- Визначення типового розміру отворів. 
Гранулометричний склад зернистого 
матеріалу (зазвичай ґрунту) визначають після 
змочування ґрунту, який розміщений на шарі 
геотекстиля, що використовують як сито, без 
навантаження. Типовий розмір отвору 
відповідає заданому розміру зернистого 
матеріалу, що просіюють.  

 
Рис. 1. Затримування ґрунтових 
частинок отворами геотекстиля 
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- Фільтраційна здатність. Визначається при проходженні водного потоку, нормального 
до площини геосинтетика, при постійному гідравлічному напорі. Водопроникність 
оцінюються показником «коефіцієнт фільтрації» Кф.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Схема фільтрації без створення 
внутрішнього надлишкового гідравлічного тиску 

 
 

- Дренуюча здатність. Характеризує дренувальну здатність під навантаженням. Для 
оцінки водопроникності в площині полотна допускають застосовувати додатково 
«показник водопроникності» q. 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема дренувальної здатності геосинтетика 
під навантаженням 

 
 

4. Технологічно-експлуатаційні характеристики 

Стійкість матеріалу до вкладання в зернисте середовище  характеризує пошкодження ГМ при 
ущільнення. Зразок геотекстиля розміщують між двома шарами щебеневого заповнювача і 
випробовують на динамічне навантаження. Візуально оцінюють пошкодження матеріалу. 

 
 
 

 
 
 
 
Рис. 4. Пошкодження геосинтетика  

при вкладанні 

Природний 
грунт 

 
Утворення 
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фільтра 
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Висновок 

Фізико-механічні, гідравлічні та технологічно-експлуатаційні властивості дозволяють 
раціонально підходити до вибору найбільш оптимального ГМ при проектуванні земляного 
полотна та земляних конструкцій для конкретних умов експлуатації відповідно з діючими 
напруженнями і деформаціями в конструкції, які виникають при дії зовнішнього навантаження 
та впливі  погодно-кліматичних факторів. 
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УДК 656.11.001.25 
 

СТУПЕНІ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДОРОЖНІХ УМОВ НА ДІЛЯНКАХ 
КОНЦЕНТРАЦІЇ ДТП, ВИЗНАЧЕНИХ З УРАХУВАННЯМ АВАРІЙНОСТІ 

З ПОСТРАЖДАЛИМИ ТА МАТЕРІАЛЬНИМ ЗБИТКОМ 
 

Бондар Т.В. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
 

Підвищення безпеки дорожнього руху є однією з важливих соціальних сфер людської 
діяльності тому, що вона пов’язана з життям і здоров’ям людей та матеріальними збитками. 

Забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах є важливою економічною проблемою, 
вирішення якої вимагає спільних зусиль всіх зацікавлених структур: співробітників ДАІ, 
науковців і спеціалістів дорожніх підприємств. Свій суттєвий внесок, звичайно, можуть 
запропонувати медичні заклади, страхові компанії, засоби масової інформації та освітяни. 
Тільки взаємодія всіх цих структур за підтримки держави (розробка державних програм 
з безпеки руху, фінансування) та контроль за впровадженням відповідних заходів можуть 
суттєво вплинути на зниження аварійності та зменшення її тяжкості наслідків. 

Досягти значного скорочення тяжкості наслідків від ДТП можна за умови суворого  
дотримання Правил дорожнього руху всіма учасниками  дорожнього руху: водіями, 
пішоходами, велосипедистами, візниками гужового транспорту. Взаємоповага і 
відповідальність по відношенню до інших – такий  девіз повинні перейняти всі користувачі 
дороги.   

 
1 Вірогідність виникнення ДТП  з постраждалими за умови незадовільного впливу 
дорожніх умов у різних рівнях  покілометрового розподілу аварійності  

 
На   основі наукових досліджень інститутом ДерждорНДІ в різні часи  було розроблено 
документи по виявленню та  обстеженню ділянок концентрації ДТП: “Порядок обследования 
участков концентрации ДТП и разработки мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения”: Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
УССР, 1984 г.; «Рекомендации по оценке роли дорожных условий в возникновении ДТП на 
участках и местах их концентрации», Министерство строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог УССР, 1987 г.; ГСТУ 218-03450778.090-2001 “Порядок визначення 
ділянок і місць концентрації дорожньо-транспортних пригод”.  

За даними статистичного розподілу ДТП по довжині доріг за трирічний період інститутом 
ДерждорНДІ (Забишним О.С.) було визначено вірогідність появи ДТП з постраждалими 
за умови  незадовільного впливу дорожніх умов  в різних рівнях аварійності  (табл. 1.1). 
 
Таблиця 1.1 – Вірогідність виникнення ДТП за умови незадовільного впливу дорожніх умов 

у різних рівнях покілометрового розподілу аварійності по довжині дороги 

К-сть ДТП 
за три роки на 1 км 

К-сть випадкових ДТП 
в m-тих рівнях аварійності 

К-сть невипадкових ДТП 
(що сталися за умови незадовільного 

впливу дорожніх умов) 
4 2,4 1,6 
5 1,6 3,4 
6 1,0 5,0 
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К-сть ДТП 
за три роки на 1 км 

К-сть випадкових ДТП 
в m-тих рівнях аварійності 

К-сть невипадкових ДТП 
(що сталися за умови незадовільного 

впливу дорожніх умов) 
7 0,3 6,7 
8 0,1 7,9 
9 0,0 9,0 

10 0,0 10,0 
11 0,0 11,0 

 

Як видно із таблиці 1,  при 9 і більше ДТП на 1 км дороги вірогідність випадкового розподілу 
аварійності  виключається повністю. При 4 ДТП на 1 км  вірогідність виникнення ДТП 
за умови впливу  незадовільних дорожніх умовам  невелика – менша від кількості випадкових 
ДТП в системі “Дорожні умови – транспортні потоки – середовище” (ДУ-ТП-С),  але автор 
вважає, що  достатня для втручання, щоб попередити навіть цю кількість аварій, які виникли  
за умови впливу  незадовільного стану  дорожніх умов. 

Коли ДТП на ділянці дороги розподіляються рівномірно, а рівень аварійності не перевищує 
певного середнього рівня по відповідній мережі доріг, то вважається, що дорожні умови 
не чинять переважного впливу на виникнення ДТП на такій ділянці. Це не пов’язано 
з відповідністю дорожніх умов нормативним вимогам, що пояснюється низькою інтенсивністю 
та швидкісними режимами руху в яких дорожні умови, що не відповідають нормативним 
вимогам, не проявляються з негативної сторони. Буває і навпаки, коли дорожні умови 
відповідають нормативним вимогам, але не відповідають вимогам транспортного потоку 
(відповідний склад транспортного потоку). При такій невідповідності обов’язково виникає 
аварійність. В таких випадках слід переглядати відповідність чинної  нормативної бази 
сучасним вимогам. 

Звичайно ж потрібно доводити геометричні параметри і облаштування доріг до сучасних 
нормативних вимог, але при наявності відповідного фінансування. Покращання дорожніх умов 
на ділянках, де вплив дорожніх умов не є домінантним, зниження аварійності  не дасть, але 
покращить комфортність руху, підвищить швидкість на даній ділянці, що економічно вигідно 
для перевізників та народного господарства країни. 

 
2 Визначення ступеня небезпечності ділянок концентрації ДТП (з урахуванням ДТП 
тільки з потерпілими ) 

 
Ділянки (місця) концентрації ДТП, що мають місце на мережі автомобільних доріг, 
характеризуються неоднаковою інтенсивністю руху і складом транспортного потоку. Тому 
оцінка і безпосереднє порівняння якісного стану дорожніх умов на цих кілометрах 
за абсолютною кількістю ДТП не відображає об’єктивний ступінь їх небезпечності для руху 
транспорту. 

Один із реальних підходів до розв’язання задачі ґрунтується на використанні відносних 
показників. На сьогодні найбільш прийнятим показником є коефіцієнт подій, який 
характеризується як  відносна кількість ДТП, що припадає на один мільйон автомобіле-
кілометрів пробігу і враховує найважливіший параметр транспортного потоку – інтенсивність 
руху.  

Використання коефіцієнта подій для оцінки ступеня небезпечності дорожніх умов важливе і 
тим, що на його основі через абсолютну кількість ДТП та інтенсивність руху здійснюється 
зв’язок підсистеми дорожніх умов з підсистемою транспортного потоку. Саме це і дозволяє 
об’єктивно оцінювати ступінь небезпечності дорожніх умов для руху транспорту. 
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Для визначення коефіцієнта подій використовується формула Ренгольда [1, 2]  

Пб =
LNt

m
⋅⋅⋅

⋅
365
106

 
кмавтмлн

ДТП
−.

,                                      (2.1) 

 

де    Пб  – коефіцієнт подій; 

106 – перевідний коефіцієнт; 

m   – кількість ДТП на кілометрі їх концентрації, взята за останні три роки; 

t    –  період спостереження за розподілом ДТП, дорівнює трьом рокам; 

365 – кількість днів в календарному році; 

N – середньорічна добова інтенсивність руху за даними останнього періоду 
спостережень, авт/добу; 

L – базова протяжність, що дорівнює, в даному випадку, одному  кілометру. 

Як відомо, ступінь безпечності дорожніх умов для руху транспорту характеризується чотирма 
якісними станами:  безпечний, малонебезпечний, небезпечний і дуже небезпечний. 

Для отримання інтервалів ступеня безпечності дорожніх умов для руху транспорту були 
визначені базові значення коефіцієнтів подій, що умовно розмежовують якісний стан дорожніх 
умов. Спочатку був визначений базовий коефіцієнт подій, що розділяє безпечні та 
малонебезпечні дорожні умови [1] на так званій «еталонній ділянці», для чого використали 
вихідні дані: 

    ;3ДТПmm
mO

==       (2.2) 

 
    N = 7000 авт/добу;      (2.3) 

 
    l = 1 км;       (2.4) 

 
    t = 3 роки.       (2.5) 

 
Показник (2.2) характеризує граничний рівень ДТП, що виникли під рівнозначним впливом 
підсистем дорожніх умов, транспортного потоку і навколишнього середовища на безпеку руху. 

Показник (2.3) характеризує середньорічну добову інтенсивність руху на еталонній ділянці. 

Показник (2.5) характеризує період спостережень  за динамікою ДТП. 

Використовуючи числові значення показників (2.2-2.5), за виразом (2.1) було визначено базове 
значення (Пб)  коефіцієнта подій, що розмежовує безпечні та малонебезпечні дорожні умови 
для розподілу ДТП з постраждалими. 

   Пб = 4,0391,0
170003653

3106

≈=
⋅⋅⋅

⋅
 .                                  (2.6) 

 
Далі було визначено базове значення коефіцієнта подій, що розмежовує небезпечні і дуже 
небезпечні дорожні умови, для чого використали рівень ДТП (табл. 1.1), що характеризує 
найменший граничний рівень, з якого максимально проявляється вплив дорожніх умов 
на виникнення ДТП 
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   m = 
mД

m  = 9 ДТП,      (2.7) 
 

Підставляючи числові значення відповідних показників у вираз (2.1), отримуємо 
 

   Пб = .2,1174,1
170003653

9106

≈=
⋅⋅⋅

⋅
                                                  (2.8) 

 
Потім визначаємо базове значення коефіцієнта подій, що розмежовує малонебезпечні та 
небезпечні дорожні умови. У зв’язку з тим, що перехід від рівнозначного впливу дорожніх 
умов, транспортного потоку та середовища на безпеку руху до переважного впливу підсистеми 
дорожніх умов на безпеку руху є плавним, то теоретично і практично границею розмежування 
було прийняте середнє значення показників рівнів ДТП (2.2) і (2.7), тобто 

  

.6
2

93 ДТПm =
+

=                                                             (2.9) 

 
Підставляючи числові значення відповідних показників у (2.1), отримуємо 

 

.8,0783,0
170003653

6106

≈=
⋅⋅⋅

⋅
=бП                                          (2.10) 

 
З використанням базових значень отриманих коефіцієнтів подій були визначені інтервали 
фактичних коефіцієнтів подій,  що характеризують ступінь безпечності дорожніх умов для руху 
транспорту на кілометрах концентрації ДТП. 

 
Таблиця 2.1 – Характеристика небезпечності дорожніх умов для руху транспорту на 

кілометрах концентрації ДТП  (при врахуванні розподілу ДТП з потерпілими) 

Ступінь небезпечності 
дорожніх умов 

Значення коефіцієнтів подій 

безпечні ≤  0,4 

малонебезпечні 〉 0,4 по 0,8 

небезпечні 〉 0,8 по 1,2 

дуже небезпечні 〉 1,2  
 

Таким чином на підставі фактичних коефіцієнтів подій, що визначаються залежністю (2.1), 
і даних табл. 2.1 здійснюється об’єктивна оцінка якісного стану дорожніх умов в забезпеченні 
ними безпеки руху. 

Значення коефіцієнтів подій (П ≤  0,4) характеризує кілометри, де дорожні умови є безпечними. 
Це означає, що при певній інтенсивності руху дорожні умови в сукупності з іншими факторами 
не чинять переважного впливу на виникнення ДТП, що характерно для багатосмугових доріг 
з високою інтенсивністю руху. 
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3 Ступені небезпечності ділянок концентрації ДТП (з урахуванням ДТП з постраждалими 
та матеріальним збитком) 

 
Інститутом ДерждорНДІ в свій час був встановлений кількісний показник, що  що визначає 
межу впливу дорожніх умов у виникненні аварійності за умови врахування ДТП 
з матеріальним збитком та з  потерпілими. Було доведено, що межа розподілу випадкового 
і невипадкового (з перевантажним впливом підсистеми “ДУ”) розподілу ДТП характеризується 
рівнем m ≥  12 ДТП на один кілометр [3] . 

Для практичного застосування на той час був рекомендований критерій для визначення ділянок 
(місць) концентрації ДТП  з урахуванням розподілу ДТП тільки  з постраждалими, так як він 
відображує більшу ефективність у практичному застосуванні. ДТП з матеріальним збитком 
було рекомендовано додавати до виявлених ділянок концентрації ДТП з постраждалими для 
більш точного аналізу причин їх виникнення. 

Враховуючи вимоги  Порядку обліку ДТП, введеного в дію постановою Кабінету Міністрів 
України від № 538 від 30 червня 2005 р., який передбачає включення до державної 
статистичної звітності даних про дорожньо-транспортні події, що призвели до загибелі або 
травмування людей та матеріальних збитків, а також подій, що призвели тільки до 
матеріальних збитків, критерій визначення ділянок концентрації з врахуванням ДТП 
з потерпілими та матеріальним збитком набув актуальності. 

Оскільки для критерія по визначенню ділянок (місць) концентрації (з врахуванням ДТП 
з постраждалими та з матеріальним збитком) на той час не були проведені розрахунки по 
встановленню базового коефіцієнта подій який розподіляє межу рівнозначного та переважного 
впливу дорожніх умов на виникнення ДТП в системі «Дорожні умови – транспортні потоки – 
середовище (ДУ-ТП-С), і не були встановлені межі для  розподілу ділянок на малонебезпечні, 
небезпечні та дуже небезпечні, відповідні розрахунки були проведені інститутом 
в 2005 році [4]. 

Так, в таблиці 3.1 наведено отримані результати узагальнених розрахунків по чотирьох 
ділянках протяжністю 342 кілометри, на яких був проведений аналіз покілометрового 
розподілу ДТП з потерпілими та матеріальним збитком [4]. 

 

Таблиця 3.1  –  Розрахункова кількість випадкового і невипадкового розподілу ДТП 
з постраждалими та з матеріальним збитком в різних їх рівнях 
(узагальнені дані) 

Розрахункова кількість ДТП в рівнях m на ділянках доріг 

Рівні ДТП випадково розподілених 

mOm  

невипадково розподілених (з переважним 
впливом підсистеми “ДУ”) 

mД
m  

1 2 3 

0 0 0 

1 0,23 0,77 

2 2,32 -0,32 

3 4,15 -1,15 

4 12,74 -8,74 



 
 
48 

Розрахункова кількість ДТП в рівнях m на ділянках доріг 

Рівні ДТП випадково розподілених 

mOm  

невипадково розподілених (з переважним 
впливом підсистеми “ДУ”) 

mД
m  

5 7,94 -2,94 

6 10,56 -4,57 

7 13,83 -6,83 

8 16,43 -8,43 

9 10,16 -1,16 

10 21,28 -11,28 

11 5,61 5,39 

12 3,74 8,26 

13 1,72 11,28 

14 0,77 13,23 

15 0,03 14,97 

16 0,29 15,71 

17 0,05 16,95 

20 0 20 

23 0 23 

36 0 36 
 

Нажаль,  даних про ДТП з матеріальним збитком було зібрано мало, але достатньо для 
забезпечення надійності результату  α = 0,90.  

З даних табл. 3.1 видно, що по мірі зростання рівнів аварійності роль  дорожніх умов 
у виникненні концентрації  ДТП зростає. До рівня 11 ДТП дорожні умови не мають 
переважного впливу на виникнення ДТП ( з потерпілими та з матеріальним збитком). При 
11 ДТП ми спостегігаємо майже рівнозначний вплив дорожніх умов на виникнення ДТП 
в системі “ДУ-ТП-С”,  а при 12 ДТП – переважний. Починаючи з рівня 15 ДТП на один 
кілометр протяжності дороги, вплив дорожніх умов на виникнення аварійності – факт 
безперечний для досліджуваних ділянок. 
 
3.1 Визначення базового коефіцієнта подій (Кпр), що розмежовує випадковий і невипадковий 
розподіл аварійності (за умови  врахуванням ДТП з матеріальним збитком) 

 
Для визначення базового коефіцієнта подій, що встановлює межу випадкового розподілу ДТП 
(з рівнозначним впливом системи “ДУ-ТП-С”) та невипадкового (з переважним впливом 
дорожніх умов на виникнення аварійності) використано показники (3.1.1, 2.3–2.5) та 
підставлено їх у  формулу (2.1) 

 
;11ДТПmm

mO
==       (3.1.1) 
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і отримано 

Пб = 44,1
170003653

11106

=
⋅⋅⋅

⋅
. 

 
Далі визначили базове значення коефіцієнта подій, що розмежовує небезпечні і дуже 
небезпечні дорожні умови, для чого використали рівень ДТП, що характеризує найменший 
граничний рівень ДТП, з якого максимально проявляється вплив дорожніх умов на виникнення 
ДТП (табл. 3.1). Таким рівнем аварійності визнали – 15 ДТП 

 
   m = 

mД
m  = 15 ДТП.     (3.1.2) 

 
Числові значення відповідних показників підставили у вираз (2.1) та  отримали 

Пб = .96,1
170003653

15106

=
⋅⋅⋅

⋅
 

 
Потім визначили базове значення коефіцієнта подій, що розмежовує малонебезпечні та 
небезпечні дорожні умови. Цей показник визначили як середнє арифметичне показників рівнів 
ДТП, що розподіляють безпечні умови руху транспортних потоків (3.1.1) та дуже небезпечних 
умов руху (3.1.2). 

    
2

mm ДO mm
m

+
=      (3.1.3) 

або  

.13
2

1511 ДТПm =
+

=  
 
Підставляючи числові значення відповідних показників у (2.1), отримали 
 

.70,1
170003653

13106

=
⋅⋅⋅

⋅
=бП  

 
З використанням отриманих результатів було визначено межі значень коефіцієнтів подій,  що 
характеризують ступінь безпечності дорожніх умов для руху транспорту на кілометрах 
концентрації ДТП з урахуванням аварій з постраждалими та матеріальним збитком (табл.3.2) 
 
Таблиця 3.2  – Характеристика небезпечності дорожніх умов для руху транспорту на 

кілометрах концентрації ДТП 

Ступінь безпечності 
дорожніх умов 

Значення коефіцієнтів 
подій 

безпечні ≤  1,44 
малонебезпечні 〉 1,44 по 1,70 

небезпечні 〉 1,70 по 1,96 

дуже небезпечні 〉 1,96 
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На підставі визначеного за залежністю (2.1) коефіцієнта подій і даних табл 3.2 здійснюється 
об’єктивна оцінка рівня безпеки руху на ділянках концентрації ДТП, або інших ділянках 
автомобільних доріг  при різних рівнях аварійності за умови врахування ДТП з матеріальним 
збитком. 

Значення коефіцієнта подій П ≤  1,44 характеризує кілометри, де дорожні умови є безпечними. 
Це означає, що при певній інтенсивності руху дорожні умови в сукупності з іншими факторами 
не чинять переважного впливу на виникнення певної кількості ДТП (з постраждалими та 
матеріальним збитком). 

Для більш високої надійності результату необхідно продовжити дослідження в даному 
напрямку.  Саме створення галузевої бази даних обліку і аналізу ДТП надасть можливість 
в подальшому при накопиченні статистичних даних за три роки уточнити  межу випадкового і 
невипадкового розподілу ДТП в системі «Водій-автомобіль-дорога-середовище» (ВАДС) 
на основі збільшення статистичної виборки та уточнити межі ступенів небезпечності, як для 
розподілу ДТП з постраждалими, так і для розподілу ДТП з постраждалими та матеріальним 
збитком. Але на сьогодні ступені небезпечності дорожніх умов для транспортних потоків 
визначені на основі раніше проведених досліджень [3,4]. 

 

Висновок 

Визначення  інтервалів  коефіцієнтів подій для розподілу за  ступенем небезпечності за умови 
врахування  ДТП з постраждалими та матеріальним збитком, на сьогодні є актуальним 
у зв’язку із введенням до статистичної звітності ДТП з матеріальним збитком. Оцінка  ступеня 
небезпечності дорожніх умов для фактичних транспортних потоків  через визначення 
коефіцієнта подій дозволяє на науковій основі планувати черговість виконання заходів 
спрямованих на підвищення безпеки руху, і таким чином знижувати рівень аварійності та 
тяжкості наслідків від ДТП 
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УПРАВЛЕНИЕ ЗИМНИМ СОДЕРЖАНИЕМ МОСТОВ И ИХ ЗАЩИТА 

ОТ СОЛЕВОЙ КОРРОЗИИ 
 
Бусел А.В. 
Вольский Е.В. 
Исаков С.Е. 
Белорусский национальный технический университет 
 

В Республике Беларусь эксплуатируется около 6,5 тысяч мостов и путепроводов общей 
протяженностью более 200 км. Их состояние определяет пропускную способность 
автомобильных дорог, городских улиц и автомагистралей. Анализ показывает, что более 40 % 
этих транспортных сооружений не соответствует современным требованиям. Главной 
причиной такого положения является быстрое разрушение мостовых конструкций вследствие 
активных коррозионных процессов. Из имеющегося опыта наблюдений за состоянием 
мостовых сооружений следует, что современные условия эксплуатации железобетонных 
мостов определяют их долговечность в пределах 35-40 лет вместо 100 лет расчетных. 
В настоящее время в Республике Беларусь средний возраст мостов составляет 30-35 лет, за это 
время в процессе зимнего содержания на каждый квадратный метр высыпано не менее 
100 килограммов технической соли. 

Солевая коррозия бетона и металла транспортных сооружений практически неизбежна на 
территории, где зимний период  составляет в среднем 100-120 дней в году, а переходы 
температуры через 0°С на мостах наблюдаются более 170 раз за сезон. Защита мостов от 
коррозии с помощью конструктивных решений – устройство гидроизоляции, пропитка и 
оштукатуривание мостовых конструкций, не дают требуемого эффекта. Гидроизоляционные 
материалы как и все другие полимерные и битумо-полимерные композиции, стареют очень 
быстро, охрупчиваются и растрескиваются. Даже очень небольшое нарушение гидроизоляции 
на мостовом полотне приводит к прониканию солевых растворов к несущим конструкциям. 
Бетон защитного слоя непосредственно контактирует с раствором противогололедных 
реагентов и выходит из строя намного раньше требуемого срока. 
Обмазочная и пропиточная гидроизоляции мостовых конструкций нарушают установившийся 
водно-тепловой режим в массиве бетона. Влага, находящаяся в капиллярах бетона, за счет 
осмотических процессов мигрирует к границе изолирующего слоя, где останавливается 
и замерзает, разрушая зону контакта. Если к этому процессу добавить динамическую 
транспортную нагрузку, то становится понятным быстрое разрушение изолирующих слоев на 
поверхности несущих конструкций. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что предотвратить коррозию железобетона на 
мостах практически невозможно, если не устранить самое причину коррозии – действие 
растворов агрессивных солей. Известен опыт применения инертных фрикционных материалов, 
но они плохо удерживаются на дорожном покрытии и при интенсивности более 
400 автомобилей в час становятся неэффективными. Применение нагретых фрикционных 
материалов, которые втапливаются в снежно-ледяной накат, требует больших энергозатрат. 
В связи с этим было разработано несколько вариантов снижения коррозионного воздействия на 
мосты. 
Во-первых, было предложено использовать противогололедные материалы в виде 
фрикционных частиц, содержащих на своей поверхности и в порах коррозионнонеактивные 
плавящие лед компоненты, в частности ацетаты и нитраты щелечноземельных металлов. Такие 
материалы обладают двойным разрушающим воздействием на лед – фрикционным и 
химическим, что обеспечивает с одной стороны быстрое устранение зимней скользкости 
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на полосах наката, а с другой – длительный противогололедный эффект, поскольку такой 
материал долго удерживается на покрытии и за счет миграции солей из пор продолжает 
расплавлять снег и лед. Данные материалы получены на основе местного сырья – отсева 
дробления доломита, прошли опытно-технологическую апробацию и находятся на стадии 
организации массового производства. 
Второе направление снижения коррозионного воздействия на железобетон – это применение 
ингибиторов коррозии, которые блокируют отрицательное действие хлоридов, поступая 
одновременно с ними в зону контакта с бетоном и арматурой. Совместные исследования, 
проведенные в Белорусском национальном техническом университете и Институте общей и 
неорганической химии Национальной академии наук Беларуси, позволили создать 
ингибированные противогололедные материалы, обладающие защитным эффектом более 90 %, 
т. . в 10 и более раз снижающие агрессивное воздействие солей. Производство таких 
материалов налажено на ПО «Беларуськалий» (г.Солигорск). Естественно, что такие материалы 
стоят в два раза дороже, но их применение существенно снижает вышеуказанный ущерб, 
что перекрывает все дополнительные затраты. 
Третье направление в создании системы защиты мостовых конструкций связано 
с фосфатированием поверхности бетона. При этом не нарушается его поровая структура, но 
образующиеся фосфаты кальция в поверхностном слое не вступают во взаимодействие 
с хлоридами противогололедных материалов, что существенно замедляет коррозионный 
процесс выщелачивания ионов кальция из бетона защитных слоев (рис. 1). Производство 
пропиточного состава для фосфатирования бетона «Строп» налажено в научно-внедренческом 
предприятии «Полихим» Национальной академии наук Беларуси. 

 
1 – немодифицированный образец, 

2, 3, 4 –  образцы, модифицированные СТРОП 10 %, 15 %  и 
20 % концентрации соответственно. 

Рис. 1. Кинетика выщелачивания СаО из бетона, модифицированного 
составом «Строп» различной концентрации 

 

Указанные технические решения дают высокий положительный результат только в сочетании 
с оптимальной системой управления зимним содержанием мостов. Это касается в первую 
очередь предотвращения образования зимней скользкости, а не устранения образовавшихся 
снежно-ледяных отложений. Расход противогололедных материалов в этих случаях 
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различается на порядок. В настоящее время на территории Республики Беларусь действует 
более 60 дорожных метеостанций, которые предупреждают об образовании гололеда. 
Привентивная обработка противогололедными составами позволяет сократить их расход  и тем 
самым пропорционально уменьшить агрессивное воздействие. Практика показывает, что общие 
затраты на зимнее содержание при этом уменьшаются в 2,0-2,5 раза за счет экономии 
противогололедных реагентов и снижения транспортных затрат на их доставку и 
распределение. 

Для принятия оптимальных решений при зимнем содержании дорог и мостов разрабатывается 
специальная автоматизированная система управления. Она включает как автоматизацию 
работы диспетчера конкретного дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ), так и 
информационное обеспечение всей дорожной отрасли. Для эффективного функционирования 
ДЭУ разработаны паспорта зимнего содержания участков дорог и мостов на них, включающие 
учет рельефа, инженерного обустройства и погодно-климатических особенностей. Специальная 
компьютерная программа позволяет диспетчеру обрабатывать данные, поступающие с 
дорожных измерительных станций и от синоптиков, и с учетом паспортов зимнего содержания 
получать оптимальные решения по предотвращению зимней скользкости. Оптимизированная 
работа солераспределительной и снегоуборочной техники отслеживается в системе GPS, 
и дается оценка полученным результатам, что позволяет корректировать действия ДЭУ. 

Информация постоянно суммируется и передается на центральный диспетчерский пульт 
Департамента «Белавтодор» и другие инстанции (рис. 2), что позволяет отслеживать весь 
процесс зимнего содержания и принимать управляющие решения о переброске техники, 
материалов и других ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – передача информации 
 – принятие решений 
 

Рис. 2.  Схема передачи информации и принятия решений 
 

Таким образам реализуется комплекс мероприятий, направленный на снижение коррозионного 
воздействия на мосты и путепроводы в процессе их зимнего содержания. 
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Проблема и её связь с научным и практичным заданием. Реализация широкой программы 
внедрения в строительство новых материалов и технологий требует особого внимания 
к реконструкции и модернизации зданий и сооружений. В процессе реконструкции выполняют 
изменение или усиление существующих строительных конструкций. 

Усиление железобетонных конструкций выполняют с целью увеличения их несущей 
способности и жесткости, а также в связи с повреждениями, которые они получают во время 
строительства, эксплуатации, за счет действия агрессивной окружающей среды и т.п. 

Усиление железобетонных элементов, которые работают на изгиб, можно выполнять двумя 
основными способами:  

- устройством разгружающих элементов;  

- усилением слоем бетона или железобетона. 

При первом способе усиливают элементы, главным образом, неповрежденных конструкций. 

Второй способ усиления – наращивание бетоном или железобетоном.  

Наиболее распространенным методом повышения несущей способности железобетонных 
элементов, которые работают на изгиб, есть наращивание растянутой или сжатой зон слоем 
железобетона. Увеличение прочности и жесткости усиленного элемента наращиванием 
реализуется лишь при совместной работе усиленной конструкции и конструкции усиления.  

Совместная работа “старого” и “нового” бетона достигается за счет механического зацепления, 
устройством насечки или за счет установки дополнительной арматуры, соединяемой приваркой 
к существующей. Для повышения сцепления “старого” и “нового” бетона могут применятся 
также композиции на основе эпоксидного, акрилового и других синтетических клеев. 

Для обеспечения надежности усиленных железобетонных конструкций необходимо знать 
режимы нагружения, закономерность изменения прочности и деформативности материалов, 
процессы трещинообразования и развития трещин при действии малоциклового нагружения. 

В тоже время использование более экономичных материалов является приоритетным 
направлением развития строительства. Уменьшение стоимости строительных конструкций 
достигается путём экономии средств, строительных материалов и природных ресурсов, 
поэтому предлагается шире использовать материалы попутной добычи горнодобывающей 
промышленности для производства строительных конструкций.  

Широкое использование отходов горнодобывающей промышленности позволяет обеспечить 
строительную отрасль надежными и более экономичными материалами и будет способствовать 
решению важных проблем, таких как: восстановление земельных площадей, которые 
используются под отвалы; более бережное использование природных ресурсов; стабильность 
поставки качественных и дешевых заполнителей для бетона. 
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В Криворожском бассейне налажено производство классифицированных песков из отходов 
обогащения, применение которых в производстве железобетона экономически оправдано.  
Анализ исследований и публикаций. Изучению работы усиленных железобетонных 
конструкций посвятили свои работы Л.В. Афанасьєва, А.Я. Барашиков, С.В. Бондаренко, 
Б.А. Боярчук, А.И. Валовой, Г.В. Гетун, А.Б. Голышев, А.Ю. Еременко, О.Д. Журавский, 
П.И. Кривошеев, Е.Ф. Лысенко, Г.А. Молодченко, Л.А. Мурашко, И.П. Новаторский, 
Р.С. Санжаровский, П.О. Сунак, Г.К. Хайдуков, А.Л. Шагин, В.С. Шмуклер, А. Касассбех, 
Г.В. Чанг, Л.М. Ли, М.А. Максур и др. [1,2,3]. 
Исследованием особенностей работы железобетонных конструкций, изготовленных из бетонов 
на мелких заполнителях – отходах ГОК занимались ГН. Бондаренко, А.И. Валовой, 
Г.Т. Стороженко, Б.Н. Шевченко и другие [4,5,6,7]. 
Авторами было проведены исследования состава и свойств отходов горно-обогатительных 
комбинатов Кривбасса. Проведенные исследования доказали возможность использования 
в качестве мелкого заполнителя обогащенных отходов ГОК для изготовления бетонных и 
железобетонных конструкций. 
В тоже время на сегодняшний день практически не изучен вопрос усиления таких 
железобетонных конструкций бетонами на отходах ГОК. 
Исследованию работы бетонных и железобетонных элементов при действии малоцикловых 
нагрузок посвятили свои работы Е.М. Бабич, А.Я. Барашиков, Н.М. Битько, А.И. Валовой, 
А.В. Войцеховский, А.В. Гергель, А.Б. Григорчук, А.С. Залесов, В.В. Караван, Н.И. Карпенко, 
А.М. Кокарев и др.  
Изучение работы конструктивных элементов из бетона на отходах обогащения железных руд, 
усиленных в сжатой зоне, при действии переменных нагрузок до настоящего времени 
не проводилось. 
Постановка задачи. Перед авторами была поставлена задача изготовления прямоугольных и 
тавровых железобетонных балок с последующим их усилением наращиванием в сжатой зоне 
бетоном на отходах обогащения железных руд с использованием различных способов 
устройства контактного шва с последующим их испытаниями под действием кратковременных 
и переменных нагрузок.  
Изложение материала и результатов. Программа проведения эксперимента предусматривает 
два научных направления.  
1. Прочность, трещиностойкость и деформативность усиленных изгибаемых элементов при 
повторных нагружениях. 
Каждое научное направление состоит из двух этапов. Первые этапы каждого направления 
одинаковы. Вторые отличаются методикой, целью и конечным результатом. 
На первом этапе были изготовлены железобетонные балки длиной 2070 мм с поперечным 
сечением – 220x120 мм в количестве 8 шт и тавровым сечением – размер тавра 210x45 мм, 
размер основной части балки 120х220 мм в количестве 2 шт. [2]  
Схема армирования балок показана на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема армирования балок 
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В растянутой зоне балок предусмотрено два стержня из арматуры класса 2Ø18 A-400, что 
соответствует проценту армирования %12,2=μ . Данное армирование принималось из такого 
расчета, чтобы в нормальных сечениях соблюдалось неравенство E > ER, т.е. имитировалась 
ситуация, когда снижение прочности и деформативных характеристик реально 
эксплуатируемых балок может произойти за счет снижения прочности сжатой зоны. Арматура 
сжатой зоны балки была принята из 2Ø8 A-400, а поперечная Ø8 A-400 с шагом 150 мм в зоне 
чистого изгиба и 80 мм – за её пределами. Армирование полки было выполнено из 2Ø4 Вр-1 
которые объединялись в плоский каркас при помощи стержней Вр-1 установленных 
в поперечном направлении с шагом 150 мм. Данное армирование должно исключить 
возможность разрушения образцов по наклонным сечениям на всех этапах нагружения.  

Образцы изготовлены из бетона марки 250 на отходах обогащения железных руд, для которого 
использовали шлакопортландцемент М400 Криворожского цементного завода, песок из 
отходов обогащения мокрой магнитной сепарацией железистых кварцитов ОАО Ингулецкого 
горно-обогатительного комбината с модулем крупности Мк – 2,0 и щебень сухого магнитного 
обогащения железистых кварцитов ОАО Ингулецкого горно-обогатительного комбината 
крупности 5-20 мм. Расход материалов на 1 м3 бетонной смеси составил: цемента 360 кг, щебня 
1420 кг, песка 800 кг, воды 175 л. 

Одновременно с образцами балок бетонировались призмы и кубы. Опалубка для балок была 
выполнена из доски толщиной 45 мм с пристроганной и отшлифованной внутренней 
поверхностью. Проектное положение арматурных каркасов обеспечивалось с помощью 
бетонных вкладышей. Перед укладкой бетонной смеси внутренняя поверхность опалубки 
покрывалась тонким слоем гидрофобной смазки (эмульсия из отработанного машинного масла) 
для облегчения распалубки образцов. 

Бетонная смесь после укладки в формы уплотнялась. Через 3-5 ч после укладки смеси открытая 
поверхность балок покрывалась влажными опилками, которые 3 раза в сутки подвергались 
увлажнению. 

Согласно программе исследования опытные образцы балок были разделены на пять серий 
(второго научного направления – четыре серии) (рис. 2), по два образца в серии. Балки первой и 
второй серии являются контрольными образцами и усилению не подлежат. Все остальные 
образцы усиливались наращиванием в сжатой зоне слоем бетона на отходах обогащения 
железных руд, который должен быть на один класс выше, чем класс бетона основной части 
балок. 

Общий вид изготовленных балок показан на рис. 2. 

 
 

а – первая серия (прямоугольная) контрольная 
б – вторая серия (тавровая) контрольная 

в, г, д – балки подлежащие усилению наращиванием в сжатой зоне. 
Рис. 2. Общий вид балок 

 

а д б в г 
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На втором этапе эксперимент предусматривает усиление наращиванием в сжатой зоне 6 
из 8 балок. При этом изменяется поперечное сечение балок с прямоугольного на тавровое 
(рис. 3).  

 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Схема армирования балок после усиления наращиванием в сжатой зоне 
 
 

Размеры поперечного сечения полки усиления – 210х45 мм, они принимаются из такого 
расчета, чтобы гарантировался переход балок из класса переармированных в класс нормально 
армированных. При этом процент армирования усиленных балок составит %52,1=μ . 
Армирование полки выполнено из 2Ø4 Вр-I, которые объединены в плоский каркас при 
помощи арматурных стержней Вр-I, установленных в поперечном направлении с шагом 150 мм 
(рис. 3). 

Бетонирование слоя усиления проводится через 28 суток после бетонирования балок бетоном 
марки 300 с теми же компонентами, что и для усиливаемых балок. Перед укладкой бетонной 
смеси, контрольные образцы балок первой (прямоугольное сечение) и второй (тавровое 
сечение) серий будут разрушены для определения разрушающей нагрузки. Далее все остальные 
образцы балок будут подвергнуты нагрузке, составляющей 0,6 от разрушающей нагрузки для 
балок первой серии. Этим мы хотим воспроизвести ситуацию частичного разрушения балки 
вследствие воздействия различных силовых и несиловых факторов, возникающих в процессе 
эксплуатации конструкций. 

Согласно первому научному эксперименту усиление наращиванием проводилось следующим 
образом – на поверхности балок третьей серии в зоне контакта “старого” и “нового” бетона 
устраивалось шпоночное соединение (искусственные углубления глубиной 10 мм и более)        
(рис. 2, в). Для балок четвертой серии использовали клей Cerinol ZH фирмы Dietermann 
(рис. 2, г). Для балок пятой серии в зоне контакта “старого” и “нового” бетона были 
предусмотрены вертикальные выпуски из арматуры Ø8А-400, расположенные попарно 
с шагом 70 мм по краям балки (рис.2, д). Проектное положение арматурного каркаса, слоя 
усиления обеспечивалось за счет бетонных вкладышей. 

Согласно второму научному эксперименту усиление наращиванием проводилось следующим 
образом – для балок третьей и четвертой серии использовали клей Cerinol ZH фирмы 
Dietermann. 

Цель эксперимента – исследование влияния кратковременных немногократно повторных 
нагружений на прочность, деформативность и трещиностойкость изгибаемых железобетонных 
элементов. 

Согласно программе исследования испытание балок проводилось циклическим загружением 
двух серий железобетонных балок. Максимальный уровень нагрузки для первой и второй серии 
балок составил 0,85 и 0,7 от разрушающей нагрузки. Количество циклов для всех балок было 
принято равным десяти (табл. 1). 
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Таблица 1 – Объем и содержание испытаний железобетонных балок второго эксперимента 

Характеристика циклов Наименование серии Количество 
образцов Уровень нагрузки Число циклов 

БППЦ-1 2 0,85 10 
БППЦ-2 2 0,7 10 

 
Кратковременные и циклические испытания балок проводились на универсальном 
гидравлическом прессе ПММ-250 по схеме однопролетной свободнолежащей балки, 
нагруженной двумя сосредоточенными силами в третях пролета (рис. 4). 

При испытании балок использовали следующие приборы: прогибомер Максимова; индикатор 
часового типа с ценой деления 0,01 мм для определения деформаций бетона балки и просадки 
опор балок; микроскоп МПБ-2 с 24 – кратным увеличением и ценой деления 0,05 мм для 
определения ширины раскрытия нормальных и наклонных трещин; тензорезисторы на 
базе 50 мм для определения деформаций бетона балки по высоте и определения уровня 
нагрузок в розтянутой арматуре; ИДЦ – 1 (измеритель деформации цифровой) для фиксации 
показаний тензодатчиков. 

1 – плита траверсы; 2 – траверса; 3 – исследуемая балка; 4 – неподвижная опора; 
5 – подвижная опора; 6 – нижняя траверса. 

Рис. 4. Схема установки для испытания балок на изгиб 
 

Размещение приборов для измерения деформаций приведено на рис. 5. 
 

ἱ – индикатор часового типа; п – прогибомер; т – тензорезистор. 
Рис. 5. Размещение приборов для измерения деформаций 
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Все опытные образцы во время проведения эксперимента находились в одном помещении и 
одинаковых условиях. 

Выводы и направление последующих исследований. На сегодняшний день первый этап 
выполнен в полном объеме и соответствует программам научных исследований.  

В дальнейшем перед нами стоит задача провести испытание балок согласно программе 
исследований, где необходимо определить прочность, деформативность и трещиностойкость 
изгибаемых железобетонных балок, усиленных в сжатой зоне, бетоном на отходах ГОК. 
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УДК 621.926 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУШИЛКИ-ГРОХОТА 
 
Винниченко В.И. 
Бабинцев А.В. 
Харьковский государственный технический университет 
строительства и архитектуры 

 

В последние годы получили распространение машины, осуществляющие одновременно 
несколько операций вследствие меньших энергозатрат на обработку материалов и экономии 
производственной площади при совмещении операций. На кафедре МСП Харьковского 
государственного технического университета строительства и архитектуры была создана 
установка, которая одновременно осуществляет процессы сушки и сортировки материала. 

Для сушильных установок важным параметром является время сушки, которое, в свою очередь, 
зависит от времени пребывания материала в установке. На время пребывания материала 
в сушильной установке воздействует ряд факторов: физико-химические свойства материала, 
характер поверхности лопастей и их количество, параметры работы грохота, свойства и режим 
движения теплоносителя. Такой диапазон параметров позволяет высушивать материал 
с разными физико-химическими параметрами и влиять на транспортную и сушильную 
производительность, чтобы выполнялось необходимое условие сушки: 

Qсуш ≥ Qт , 

т. е. сушильная производительность должна быть равна или больше транспортной 
производительности. 

Общая продолжительность пребывания материала в сушилке-грохоте  складывается из времени 
движения сырья в шахте и в грохоте (рис.1). Таким образом, 

 
( )сг ш г влKτ τ τ= + ⋅ , 

 
где  τсг – общая продолжительность нахождения материала в сушилке-грохоте, с; 

τш – время нахождения материала в шахте, с; 

τг – время грохочения, с; 

Квл – коэффициент запаса 1,2-1,5. 

 

Время пребывания материала в сушильной камере найдем из условия: 

1 ( )ш пад пол пад полnτ τ τ τ= + + ⋅ , 

где  τпад1 – время падения материала на 1 полку, с; 

τпол – время скатывания материала по полке, с; 

τпад – время падения материала с полки на полку, с; 

nпол – количество полок. 
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Время движения материала в падении между полками 

1пад пад
ос

h
w

τ τ= = , 

где  h – высота падения, м; 

wос – скорость осаждения частиц, м/с [2, II,121]. 

ee
ос dd

w ReRe ν
ρ

μ
== , 

где  wос – скорость осаждения, м3/с; 

μ – вязкость среды при температуре t °C, Па⋅с [кг/(м⋅с)]; 

Re – критерий Рейнольдса; 

de – диаметр частицы, м; 

ρ – плотность среды (сушильного агента), кг/м3. 
 

 
 

Рис. 1. Схема сушилки-грохота 
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Согласно Касаткину [2], критерий Рейнольдса для ламинарного режима равен: 

18
Re Ar

= , 

где  Ar – критерий Архимеда [2, II,88]: 
3

2
e мат

ср

d gAr ρ
ν ρ
⋅ Δ ⋅

=
⋅

, 

где  de – эквивалентный диаметр, м; 

ρмат – плотность материала, кг/м3; 

ν – средняя кинематическая вязкость среды, м2/с; 

ρср – средняя плотность среды (сушильного агента), кг/м3. 

После элементарных преобразований окончательная формула для определения скорости 
осаждения примет вид: 

18

2

⋅⋅
⋅Δ⋅

=
ср

матe
ос

gdw
ρν

ρ , 

откуда найдем время падения между полками: 

2

18ср
пад

e мат

h
d g
ν ρ

τ
ρ

⋅ ⋅ ⋅
=

⋅ Δ ⋅
. 

Время движения материала по полке определяется углом наклона полки, ее геометрическими 
параметрами, свойствами сырья. 

Так как материал, подаваемый на полку, имеет начальную скорость, то минимальный угол 
наклона полки определяется углом трения движения материала (см. рис. 2). Это значит, что 
необходимо принять угол наклона α полки несколько большим, чем угол трения движения φд 
сырья, иначе движения по полке не произойдет; для данной системы эта величина может быть 
принята в пределах  5°-10° [1]: 

α>φд. 

 
а)       б) 

 
Рис. 2. Схема движение материала по полке 

 



 
 

63 

Из рис. 2 можем найти начальную скорость материала на полке 

cos(90 )н осw w α= ⋅ −  

Для определения конечной скорости материала на полке рассмотрим на поверхности полки 
элемент сыпучего материала (рис. 2, б). Элемент массой m движется под действием двух сил: 

P-движущей силы  

αsin⋅⋅= gmP , 

и силы трения: 

αcos⋅⋅⋅= gmfT , 

где  f – коэффициент трения материала по поверхности полки f = tg(φп), где φп – угол трения 
прямой  покоя материала по поверхности полки. 

Так как α>φд и материал движется с ускорением а, то maTP =− , откуда 
)cos(sin αα fga −= . Поскольку движение равноускоренное, то: 

 

22 )]cos(sin[22 ннк wlfgwlaw +⋅−⋅=+⋅⋅= αα  , 

где  l – длина полки (рис. 2, а). 

 

Движение сырья происходит не по всей длине полки – это обусловлено наклоном полки, 
поэтому найдем фактическую длину, по которой происходит движение материала, в данном 
случае – это отрезок l на рис. 3. Таким образом, фактическая длина: 

 

cos ( cos )
cos

пол пол
з

l b ll к α α
α

⋅ − − ⋅
= , 

 
 

где  кз – коэффициент запаса (для данной системы можно принимать кз=1.1); 

α – угол наклона полки, град; 

b – ширина шахты, м; 

lпол – полная габаритная длина полки, м. 
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Рис. 3. Схема для определения длины полки 
 
 

Время движения по полке: 

/гр kl wτ = . 

Время движения материала по грохоту найдем из выражения: 

/гр гр грl Vτ = , 

где  lгр – длина зоны грохочения; 

Vгр – скорость прохождения грохота условной частицей (поперечным сечением 
материала). 

F
FqV гг

гр

⋅
= , 

где  Fг – площадь грохочения, м; 

F – площадь поперечного сечения материала на сите (F = b ⋅ h, где b – ширина слоя 
материала; h – высота слоя), м2;  

qг – удельная производительность грохота (м3/ч)/м2: 

050 sinг фзq F nAк α=  [3], 

где  Fо – световая поверхность сита, доли единицы; 

п – частота колебаний сита в минуту; 

A – амплитуда колебаний сита, м; 

α  – угол наклона сита к горизонту, град;  

кфз – коэффициент, учитывающий форму зерен.  
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Таким образом, общая продолжительность пребывания материала в сушилке-грохоте такова: 

2

18ср
сг

e мат

h
d g
ν ρ

τ
ρ

⎧ ⋅ ⋅ ⋅⎡⎪= +⎨⎢ ⋅ Δ ⋅⎪⎣⎩
 

2

cos ( cos )
cos

cos ( cos )2 (sin cos ) cos(90 )
cos 18

пол пол
з

пол пол в мат
з

ср

l b lК

l b l d gg f К

α α
α

α α ρα α α
α ν ρ

⎛
⎜ ⋅ − − ⋅
⎜

+ +⎜
⎜ ⎡ ⎤⋅ − − ⋅ ⋅Δ ⋅⎛ ⎞− ⋅ + ⋅ −⎜ ⎢ ⎥⎜ ⎟⎜ ⋅ ⋅⎝ ⎠ ⎢ ⎥⎣ ⎦⎝

 

2
0

18
50 sin

ср г
лоп вл

в мат фз г

h l Fn К
d g F nAK F
ν ρ

ρ α
⎫⎤⋅ ⋅ ⋅ ⎞ ⋅ ⎪+ × + ⎬⎥⎟⋅Δ ⋅ ⎪⎠ ⎦ ⎭

 

 
Вывод 

В результате теоретического анализа движения материала по тракту агрегата получена 
методика определения продолжительности движения материала в сушилке-грохоте. 
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УДК 666.91:621.351 
 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ КОМПЛЕКС З ВИРОБНИЦТВА 
ГІПСОВОГО В’ЯЗНОГО З ВІДХОДІВ 

 
Вінниченко В.І. 
Котляренко В.В. 
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури 
 
В сучасних умовах виробництва будівельних матеріалів гостро стоїть проблема економії 
енерговитрат. Особливо значні витрати енергії припадають на теплові установки, які 
потребують майже безперервного живлення паливом. Якнайменша витрата його, а також 
електроенергії й інших ресурсів на виробництво – задача сьогодні будь-якого промислового 
підприємства, яке намагається бути конкурентоспроможним на ринку. У промисловості 
гіпсових в’язних матеріалів у країнах колишнього Радянського Союзу на сьогодні 
найпоширенішою технологією залишається виробництво в’язного у гіпсоварильних котлах. 
Схему цієї технологічної лінії наведено на рис. 1. 

У гіпсоварильному котлі отримують гіпсове в’язне досить однорідного складу і якості, яка 
відповідає марці Г4…Г6 [1]. Проте недоліком цієї технології залишається велика тривалість 
теплової обробки, яка у котлах періодичної дії становить 1…3 години [2]. Крім того, у бункерах 
томління матеріал вилежується ще 3…5 годин [2]. Продуктивність гіпсоварильного котла 
безперервної дії на 25...40 % перевищує продуктивність звичайних котлів однакової 
місткості [3], проте тривалість обробки в ньому матеріалу все ж залишається досить великою. 
Велика тривалість теплової обробки у гіпсоварильному котлі веде до значної витрати палива 
(табл. 1). Як правило, в як сировину  в технології з гіпсоварильним котлом використовують 
природний гіпсовий камінь, при тому, що запаси природної гіпсової сировини обмежені. 
 

 
 
1 – мостовий грейферний кран;  2, 6, 11, 24 – бункери;  3, 7, 10, 19, 25 – живильники;     

4 – щокова дробарка;   5, 23 – елеватори; 8 – шахтний млин;   9, 18 – циклони;   
12 – гіпсоварильний котел;  13 – топка; 14, 17 – газопроводи;    15, 20 – рукавні фільтри;    

16, 21 – димососи;   22 – бункер томління. 
Рис. 1. Технологічна схема виробництва гіпсового в’язного матеріалу у гіпсоварильному котлі 
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Враховуючи все вищезазначене, колективом кафедри механізації будівельних процесів 
Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури розроблено 
технологічний комплекс з виробництва гіпсового в’язного у зваженому стані з використанням 
як сировини фосфогіпсу, що є відходом хімічної промисловості. Основною тепловою 
установкою є дегідратор, в якому в потоці теплоносія відбувається дегідратація матеріалу. 
Технологічну схему комплексу наведено на рис. 2. 

На лабораторній установці дегідратора були проведені експериментальні дослідження на 
фосфогіпсі з відвалів Сумського хімпрома. Результати показали, що при цьому можна 
отримувати продукт задовільної якості (табл. 2). Випал сировини у дегідраторі триває декілька 
секунд, що значно знижує витрати палива в цій установці в порівнянні з гіпсоварильним 
котлом (табл. 1). Крім того, технологічний комплекс з дегідратором дозволяє значно зменшити 
площу, що займається тепловим обладнанням, і металоємність. 

Все це дозволяє стверджувати, що виробництво гіпсового в’язного у зваженому стані 
в дегідраторі є більш перспективним, ніж у гіпсоварильному котлі, оскільки дозволяє значно 
покращити економічну ефективність виробництва. Застосування фосфогіпсу дозволить 
зменшити його відвали на території України, що покращить екологічний стан країни, і зберегти 
запаси природного гіпсу. При цьому якість продукту, що отримується, цілком задовольняє 
вимоги споживача. 

 

 
 

1 – мостовий грейферний кран; 2, 6, 10, 17 – бункери; 3, 7, 11, 18 – живильники; 
4 – щокова дробарка; 5 – елеватор; 8 – шахтний млин;  9, 16 – циклони; 12 – дегідратор; 

13 – топка; 14, 15 – газопроводи; 19 – рукавний фільтр; 20 – димосос. 
Рис. 2. Технологічна схема виробництва гіпсового в’язного матеріалу у дегідраторі 

 
 

Таблиця 1 – Порівняння показників технологічних ліній з гіпсоварильним котлом і 
дегідратором при продуктивності 5 т/ч 

Показники Гіпсоварильний котел Дегідратор 
Продуктивність, т/ч 5 5 
Витрата електроенергії, кВт 44 5 
Витрата палива, кг у. п./т 50 35 
Металоємність, т 43 4 
Площа в плані, м2 100 8 
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Таблиця 2 – Міцність на стиск гіпсового в’язного, що отримується в дегідраторі 

Через дві години твердіння на повітрі,  
МПа 

Через сім діб твердіння на повітрі,  
МПа 

3…6 13…17 
 
Висновки 

Розроблено технологічний комплекс з виробництва гіпсового в’язного матеріалу у зваженому 
стані, який дозволяє зменшити енергетичні витрати на виробництво, металоємність, площу, що 
займає обладнання, у порівнянні з технологічною лінією з випалом гіпсу в гіпсоварильному 
котлі. Використання у запропонованому технологічному комплексі фосфогіпсу дозволить 
покращити екологічний стан України, заощадити природну гіпсову сировину. 
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1. Нелинейные модели динамических систем 

Большинство механических систем проявляет нелинейные свойства при определенных 
параметрах внешнего возмущения. Нелинейность является общим свойством механических 
систем, а их линейное поведение является исключением. Обычно линейность соответствующих 
уравнений движения следует из предположения о малости амплитуд колебаний механических 
систем. Несформулированное, неявное отождествление понятий «малые» колебаний и 
«линейные» колебания можно найти уже в «Аналитической механике» Лагранжа. С таким 
отождествлением можно встретиться и в наше время. В действительности в данной работе речь 
идет о линейных колебаниях, т. е., о колебаниях, описываемых линейными 
дифференциальными уравнениями, а малость колебаний не является определяющим 
признаком. В некоторых случаях малые колебания, сколь угодно малые, описываются 
нелинейными дифференциальными уравнениями. Существуют и такие механические системы, 
в которых нелинейности динамических характеристик проявляется тем больше, чем меньше 
отклонение системы от положения равновесия [1], например, системы с натягом упругой 
характеристики и системы с сухим трением, где влияние нелинейности особо велико для 
небольших амплитуд колебаний. 

В динамике механических систем, основными источниками нелинейности являются: 

- геометрическая нелинейность, проявляющаяся (наблюдаемая) при значительных 
перемещениях исследуемой системы. Она является следствием нелинейности выражений 
потенциальной энергии. Примером таких систем являются гибкие стрежни, пологие арки, 
оболочки и тонкие пластинки; 

- нелинейность по материалу, которая наблюдается при нелинейном законе зависимости 
между напряжениями и деформациями. Данный тип нелинейности часто встречается 
в задачах колебаний виброизоляторов, выполненных из полимерных материалов; 

- нелинейность диссипативных характеристик. По существу диссипация энергии 
в механических системах является наименее изученным свойством. Модели вязкого трения 
являются весьма приближенным представлением физической действительности, и их 
применение часто вызвано удобством последующих вычислений. Удовлетворительное 
описание энергетических соотношений в диссипативных системах возможно только 
с помощью нелинейных моделей. Сухое трение, трение скольжения, гистерезисное трение, 
аэродинамическое сопротивление являются наиболее яркими примерами нелинейности 
диссипативных характеристик; 

- конструктивная нелинейность, вызванная граничными условиями, например, нелинейности 
упругих характеристик, источником которых являются зазоры и податливость соединений, 
удары, возникающие при контакте с жесткими ограничителями.  

Различие между линейными и нелинейными системами весьма существенно. Нелинейные 
системы могут демонстрировать сложное хаотическое поведение при действии внешнего 
гармонического возмущения, в то время как, реакция линейных систем всегда представляет 
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собою периодический процесс на частоте внешнего возмущения. Нелинейные системы 
склонны к двум противоположным тенденциям, к хаотическому поведению и самоорганизации. 

Кроме того, даже слабо нелинейные системы могут вызывать чрезвычайно интересные и 
сложные явления, такие как перескоки, бифуркации, суб – и ультрагармонические колебания, 
предельные циклы и хаос.  

В последние десятилетия наблюдается переход от слабо нелинейных систем к существенно 
нелинейным, для которых линеаризация недопустима. В таких системах принцип 
суперпозиции, являющийся основой большинства методов исследования линейных систем, 
неприменим. Поэтому  вопросы расширения классических методов динамики, а также 
разработки новых методов исследований динамического поведения нелинейных систем 
являются весьма актуальными [2,3]. 

 

3. Фазовые траектории колебаний нелинейных систем в расширенном фазовом 
пространстве 

В анализе динамического поведения механических систем используется множество 
графических представлений колебательных процессов, такие как временные процессы, фигуры 
Лиссажу и годографы. Они позволяют сделать заключение о типе процесса и выполнить 
численную оценку его характеристик, о свойствах породившей их системы. В отличие от них 
классические фазовые траектории имеют ряд преимуществ. 

Фазовое пространство в классической механике представляет собой многомерное 
пространство, на осях которого откладываются значения обобщенных координат, число 
измерений фазового пространства равно удвоенному числу степеней свободы системы [4]. 
Состояние системы изображается точкой в фазовом пространстве, а изменение состояния во 
времени – движением точки вдоль линии, называемой фазовой траекторией. Изображение на 

фазовой плоскости ( ),y y&  более наглядно и особенно хорошо представляет негармонические 
колебания. Отдельная фазовая траектория представляет собой одно некоторое вполне 
определенное движение. Недостатком фазовых траекторий является невозможность 
непосредственного представления колебательного процесса во времени, но этот недостаток 
компенсируется большим преимуществом. Геометрическое представление фазовой траектории 
или семейства траекторий позволяет сделать важные заключения о свойствах колебаний. Это, 
прежде всего, относится к колебаниям, которые описываются нелинейными 
дифференциальными уравнениями. Для таких систем может оказаться, что единственно 
возможным методом исследования является метод фазовой плоскости. Возможен и иной выбор 
параметров фазовых плоскостей. 

Основной идеей предлагаемой работы является расширение фазового пространства, путем 
введения дополнительной оси – ускорения. Таким образом, выполним переход к трехмерному 
фазовому пространству, ограниченному тремя координатными осями – перемещение, скорость 
и ускорение. Интерес к ускорениям точек механических систем вызван тем, что они являются 
более чувствительными к высокочастотным составляющим колебательных процессов [5].  

 

4. Анализ поведения фазовых траекторий колебаний основного тона 

Предположим, что характеристика упругой силы представлена в виде суммы 3y yα ± β , т. е. 
является кубической зависимостью. Такой вид упругой характеристики может быть принят для 
большинства практических приложений, поэтому введенное предположение не отражается на 
общности результатов. Таким образом, получим динамическую систему, описываемую 
дифференциальным уравнением вида 
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3
1 sgn ( )y y H y y y P t+ ε + +α ± β =& & .   (1) 

Полученные фазовые траектории можно рассматривать как состоящие из отдельных элементов. 
Форма фазовых траекторий и размеры отдельных элементов зависят от соотношения 
параметров уравнения (1). Так, при 0=ε , 01 =H , 0β =  система превращается в линейную, 
а ее фазовые траектории на плоскости вырождаются в прямую y y= −α&& . Появление 
нелинейного члена 3y±β  ( 0≠β )преобразует фазовые траектории на плоскости ( )yy &&,  
в семейство кубических парабол 3y y y= −α β&& m  (1, а). Аналогично для значений параметров 

0=ε , 0α = , 0β =  исследуемая система превращается в демпфер сухого трения, фазовые 
траектории которого на плоскости ( )yy &&,  принимают форму прямоугольника. И, наконец, для 
значений параметров уравнения (1) 01 =H , 0α = , 0β =  исследуемая система является 
демпфером вязкого трения, чьи фазовые траектории на плоскости ( )yy &&,  представлены 
эллипсами (рис.1). Таким образом, форма фазовых траекторий на плоскости ( )yy &&,  для 
колебаний основного тона механических нелинейных систем с комбинированным трением, 
представленных уравнением (1), определяется значениями параметров ε , 1H , α , β . 
В частности, для 01 =H  и 0β =  или когда 0=ε  и 0=β , мы получаем семейство эллипсов – 
для модели трения Фойгта (рис. 1, в) и параллелограммов – для модели Кулона (рис. 1, б) 
соответственно. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы фазовых траекторий 
 

Для некоторого набора параметров ε , 1H , α , β  фазовые траектории будут изменять свою 
форму и положение на плоскости ( )yy &&,  в зависимости от частоты внешнего возмущения. При 
ее увеличении длина фазовых траекторий будет увеличиваться, достигая максимального 
значения при резонансе и быстро уменьшаясь после прохождения резонанса. 

Одновременно с этим фазовые траектории на плоскости ( )yy &&,  вращаются относительно начала 
координат в зависимости от частоты колебаний. Направление движения изображающей точки 
вдоль фазовой траектории осуществляется против часовой стрелки. Как показано на рис. 2, 
потери энергии в исследуемой системе равны площади, ограниченной фазовой траекторией, 
которая, в свою очередь, равна сумме площадей соответствующих прямоугольника и эллипса. 
Наибольших значений диссипация энергии достигает при основном резонансе. 

В отличие от линейных систем частоты колебаний нелинейных систем зависят от амплитуд и 
параметров внешнего возмущения. Для определения параметров упругой характеристики 
предпочтение отдается фазовым траекториям резонансных колебаний на частоте внешнего 
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возмущения. Принимая во внимание особенности динамического поведения систем 
с нелинейной упругой характеристикой, целесообразно использовать для контроля точности 
оценки параметров упругих характеристик несколько фазовых траекторий на плоскости ( )yy &&, , 
полученных для нескольких значений частот вешнего возмущения. Оценка значений 
параметров α , β  может быть выполнена обращением известных аналитических решений или 
путем интерполяции. 

 
 

а – системы с «жесткой» упругой характеристикой;  
б – с «мягкой» упругой характеристикой. 

Рис. 2. Фазовые траектории колебаний основного тона систем с комбинированным 
трением и нелинейной упругой характеристикой 

 

Например, предположим, что известны амплитуды 21, AA  и частоты 21, ωω  колебаний 
основного тона, соответствующих околорезонансным режимам. 

Для определения параметров α  и β  воспользуемся известным усредненным решением для 
нахождения частот резонансных колебаний 

22

4
3 Aβαω += ,     (2) 

тогда для двух последовательных значений частот получим систему двух уравнений, решая 
которую имеем: 

2
2

2
1

2
21

2
12

AA
AA

−
−

=
ωωα , 2

2
2

1

2
2

2
1

3
4

AA −
−

=
ωωβ .    (3) 

Анализируя рис. 2, можно отметить, что величина модуля сухого трения 1H  может быть 

измерена непосредственно при обработке фазовой траектории в точке rAy = , а значение 
коэффициента вязкого трения можно определить из соотношения 

12fG A H= πωε + ,     (4) 

где  fG  – расстояние между точками пересечения фазовой траекторией оси y&& . 

Точность полученных значений параметров вязкого и сухого трения может быть оценена 
проведением альтернативных вычислений, представленных известными формулами. 
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Выводы 

Сопоставляя полученные результаты, можно сделать следующие выводы. Предлагаемый 
автором метод непараметрической идентификации открывает новые возможности для 
обработки данных. В отличие от известных методов он не требует применения вычислительной 
техники и может быть реализован в полевых условиях. Данный метод может быть применен 
как системам с гладкими, кусочно-линейными, так и разрывными характеристиками. 

Возможности предлагаемого метода ограничены только уровнем шумов, погрешностью 
измерения и объемом выборки обрабатываемого процесса. 
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УДК 691.3 
 
МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ ПОВЫШЕННОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ 

ДЛЯ ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
 
Гапоненко Е.А. 
Одесская государственная академия строительства и архитектуры 
 

Тонкостенные железобетонные конструкции широко применяются в современном 
гидротехническом строительстве. При очевидных преимуществах тонкостенных конструкций 
(низкая материалоемкость и вес, простота монтажа и пр.) актуальной проблемой в сложных 
условиях эксплуатации можно назвать обеспечение долговечности бетона подобных 
конструкций. 

Одними из основных показателей качества, обеспечивающих долговечность конструкций 
гидротехнических, в том числе и водопропускных сооружений, являются водонепроницаемость 
и морозостойкость бетона. Также для тонкостенных конструкций выдвигаются требования 
высокой подвижности смеси. Поскольку в процессе эксплуатации большая часть 
гидротехнических сооружений подвергаются динамическим воздействиям (ударам льда, волн, 
плывущих предметов, вибрациям от проходящего транспорта и пр.), не менее актуальным 
показателем качества можно считать ударостойкость бетона. 

Для повышения эксплуатационных свойств и долговечности бетона применяются 
модификаторы разной природы: пластификаторы, кольматирующие добавки и наполнители. 
Помимо того, для ответственных тонкостенных конструкций все шире применяется дисперсное 
армирование фиброй. В гидротехнических сооружениях ввиду эксплуатации в водной среде 
следует применять полимерную фибру, которая не подвержена коррозии.   

Изучалось влияние двух видов полимерной фибры и соответственно изготавливались две серии 
образцов. В серии А использовалась фибра Fibermesh диаметром 200 мкм и длиной 13 мм, 
в серии В – фибра Baukon с диаметром 19 мкм и длиной 12 мм.  

Варьировались следующие факторы состава: 
Х1 – количества сульфатостойкого портландцемента, от 500 до 700 кг/м3 ;  

Х2 – соотношения щебень/песок, от 1,6 до 2,2. Данный фактор влияет на «защемление» 
волокон фибры; 

Х3 – количества наполнителя (молотого песка дисперсностью 3000 см2/гр), от 0 до 8 % 
от массы цемента.  

В серии А: Х4 – дозировка полипропиленовой фибры Fibermesh, от 0 до 5 кг/м3.   

В серии В: Х5 – дозировка полипропиленовой фибры Baucon, от 0 до 1,2 кг/м3.  

Во все смеси вводилась комплексная добавка Пенетрон А + С-3, соответственно 2% и 0,8% от 
массы цемента, что выбрано с учетом результатов, достигнутых в более ранних исследованиях 
нашего научного коллектива [1, 2]. Эксперименты проводится по 18 точечным планам.  

Все смеси имели равную подвижность ОК от 16 до 18 см. По результатам определения 
водопотребности были построены следующие экспериментально-статистические (ЭС) модели 
(переход к нормализованным переменным выполнен по типовой формуле [3]): 
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В/ЦА = 0,331  –  0,033x1           •             –  0,005x1x2   +  0,004x1x3   –  0,008x1x4             
                        + 0,004x2           •                         •                                     • 
                        +  0,005x3   +  0,010x3

2                                                  +  0,003x3x4   
+ 0,025x4           •                                                                                                 (1) 

 
В/ЦВ = 0,316  –  0,028x1       •             –  0,003x1x2   +  0,005x1x3   –  0,004x1x5             
                                •             •                         •                                –  0,002x2x5 

                                •    +  0,007x3
2                                                            •           

                       + 0,008x5       •                                                                                                     (2) 
 

 

 
 

а-смеси с фиброй Fibermesh; б- смеси с фиброй Baucon. 
Рис. 1. Влияние варьируемых факторов состава на В/Ц смеси равной подвижности 

 

По этим моделям были построены показанные на рис. 1 диаграммы влияния факторов состава 
на В/Ц смесей равной подвижности, рис. 1, а – для бетона с фиброй Fibermesh и рис. 1, б – 
бетон с фиброй Baucon. При построении диаграмм фактор x1 был зафиксирован на среднем 
уровне, то есть отображены свойства бетонов с количеством портландцемента 600 кг/м3. Оси, 
показывающие влияние количества фибры имеют различную длину ввиду разной 
максимальной дозировки фибры, Fibermesh и Baukon. 

Анализ диаграмм позволяет утверждать, что существенно на В/Ц смесей влияет только 
количество полимерной фибры, а большие колебания водопотребности в серии А объясняются 
большим количеством фибры. Введение молотого песка в значительной части факторного 
пространства требует некоторого повышения В/Ц смеси для сохранения ее подвижности.  

По ЭС-моделям, аналогичным (1) и (2), были построены диаграммы, показанные на рис. 2 и 
отображающие влияние количества молотого песка (наполнителя), фибры и Щ/П на прочность 
бетона при сжатии в водонасыщенном состоянии. Количество цемента при этом аналогично 
рис.1 зафиксировано на уровне 600 кг/м3. 

Свойства бетона гидротехнических сооружений следует рассматривать именно в 
водонасыщенном состоянии, как в большей мере соответствующем его условиям эксплуатации.   
Анализ диаграммы на рис. 2, а (составы с фиброй Fibermesh) позволяет сказать, что наиболее 
существенно на прочность бетона при сжатии влияет количество полимерной фибры, при этом 
значительное ее количество может негативно сказываться на уровне Rb.A. Однако при введении 
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до 1.2 кг волокон на м3 бетона их влияние на прочность при сжатии практически не ощутимо. 
Для составов с фиброй Baucon (рис. 2, б) введение в смесь полимерных волокон несущественно 
влияет на Rb.В. Следует отметить, что основная цель применения дисперсного армирования 
состоит не в повышении прочности на сжатие композита, а в увеличении его долговечности за 
счет повышения трещино-, ударо- и морозостойкости. 

Введение 8% наполнителя (молотого песка) повышает уровень прочности при сжатии бетона 
в водонасыщенном состоянии на 5…12 МПа. Данный эффект можно объяснить 
положительным влиянием тонкодисперсных частиц на структуру композита. Наполнитель 
выполняет роль мельчайшего компонента, увеличивая сплошность среды и уменьшая 
межзерновое расстояние в бетоне [4]. Косвенным подтверждением последнего служит то, что 
наибольшая эффективность от введения молотого песка наблюдается в зоне составов с 
максимальным Щ/П и количеством фибры, т. е. у составов с некоторым «дефицитом» мелких 
частиц. Следует также отметить, что при проведении экспериментов и щебень и песок мылись, 
что способствовало практически полному вытеснению из заполнителей пылевидных фракций. 
Помимо того, мелкодисперсные частицы наполнителя могут выполнять роль центров 
кристаллизации при твердении цемента [4]. 

 

 
 

а- смеси с фиброй Fibermesh;  б- смеси с фиброй Baucon (МПа). 
Рис. 2. Влияние варьируемых факторов состава на прочность бетона при сжатии 

в водонасыщенном состоянии 
 

На рис.3 показаны диаграммы, отображающие влияние состава бетона на его прочность на 
растяжение при изгибе в водонасыщенном состоянии. Из диаграммы на рис. 3, а (составы 
с фиброй Fibermesh) видно, что за счет введения 0,9..1,6 кг фибры на м3 бетона его прочность 
на растяжение возрастает примерно на 0,5 МПа. Данный эффект объясняется армирующим 
действием волокон фибры, способствующим увеличению сопротивления растягивающим 
напряжениям. Дальнейшее увеличение количества фибры уже негативно сказывается на 
величине Rbt.А, что объясняется снижением Ц/В смеси равной подвижности. Величина Rbt.В 
плавно возрастает при введении до 1,2 кг волокон Baukon во всем факторном пространстве 
эксперимента (рис. 3, б). 

Наибольшие значения прочности на растяжение при изгибе достигаются при «средней» 
(около 1,9) величине Щ/П, что можно объяснить наилучшим защемлением волокон при 
соответствующем соотношении крупного и мелкого заполнителя. Введение наполнителя 
положительно сказывается на величине прочности на растяжение при изгибе во всем диапазоне 
варьирования факторов – при введении 8 % молотого песка величина как Rbt.w.A, так и Rbt.w.В 
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возрастает в среднем на 1 МПа. Данный эффект объясняется улучшением структуры 
цементного композита при введении наполнителя.  

Определение водонепроницаемости проводилось методом мокрого пятна на приборе ВНИИСТ 
на образцах-дисках толщиной 4 см и контролировалось по воздухопроницаемости на образцах 
15×15×5 см прибором АГАМА-2. Хотя стандарт предусматривают лишь классы W2, W4 и так 
далее, для анализа использовались и промежуточные значения водонепроницаемости. Одна 
ступень марки (две атмосферы) соответствует давлению в 2×105 Па.  

При использовании фибры Fibermesh (серия А) влияние варьируемых факторов состава на 
водонепроницаемость бетона описывается моделью: 

 

 
 

а- смеси с фиброй Fibermesh, б- смеси с фиброй Baucon (МПа ) 
Рис. 3. Влияние варьируемых факторов состава на прочность бетона на растяжение 

при изгибе в водонасыщенном состоянии 
 
 
WА (105 Па) = 14,97  +  1,33x1           •             •           •         −  0,42x1x4                  

                                 −  0,45x2    −  1,11x2
2                    •               •   

                                 +  1,31x3    +  0,93x3
2                                     •                  

                                 −  1,94x4            •                                                                         (3) 
 
при использовании фибры Baucon, серия В: 
 

WB (105 Па) = 16,28  +  1,66x1           •             •           •                  •                  
                                         •        −  1,06x2

2                    •           +  0,62x2x5   
                                 +  1,18x3    +  1,34x3

2                                       •                  
                                 −  0,36x5            •                                                                        (4) 
 

Диаграммы, отображающие влияние Щ/П отношения, количества фибры и наполнителя на 
водонепроницаемость показаны на рис. 4 (рис. 4, а – составы с фиброй Fibermesh, рис. 4, б – 
составы с фиброй Baucon). Дозировка цемента аналогично дозировке на рисунках 1-3 
зафиксирована на уровне 600 кг/м3 (х1 = 0). 

Можно сделать вывод о том, что все исследованные составы имели достаточно высокий 
уровень W, что обеспечивалось наличием в их составе комплексной добавки Пенетрон + С-3. 
Наивысшую  водонепроницаемость, до W20, в обоих сериях показали составы с максимальным 
количеством наполнителя, Щ/П отношением около 2,2 и без фибры. За счет введения 
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наполнителя водонепроницаемость бетона растет в среднем на 2×105 Па. Это объясняется 
улучшением капиллярно-поровой структуры композита. Армирование полимерной фиброй 
несущественно снижает водонепроницаемость бетона что, по нашему мнению, объясняется 
формированием направленных капилляров вдоль волокон. 

При применении до 1,2 кг/м3 фибры как Fibermesh, так и Baucon водонепроницаемость 
снижается не более, чем на одну марку. Введение же наполнителя, как отмечалось 
выше, в свою очередь позволяет повысить W не менее, чем на одну марку. Таким 
образом, возможно использование дисперсного армирования полимерной фиброй 
в тонкостенных конструкциях ГТС, повергаемых динамическим воздействиям. 
Влияние волокон на водонепроницаемость можно признать несущественным, при этом 
они ощутимо повышают основной показатель сопротивлению динамическим 
нагрузкам – ударостойкость, что показано ниже. 

 

 
 

а- смеси с фиброй Fibermesh; б- смеси с фиброй Baucon (105 Па). 
Рис. 4. Влияние варьируемых факторов состава на водонепроницаемость бетона 

 
Влияние варьируемых факторов состава бетона на его ударостойкость описывается моделями 
для серии А и В соответственно: 

 
TА (Дж/см2) = 11,99      •           −    0,67x1

2        •        +  0,29x1x3         •          
                                       •           +    0,73x2

2                          •                 • 
                                  +  0,79x3    −   0,67x3

2                                      +  0,32x3x4                    
                                 +  3,67x4    −   3,32x4

2                                                                  (5) 
 
TВ (Дж/см2) = 8,85   +  0,38x1   −    0,74x1

2        •        +  0,28x1x3  +  0,31x1x4        
                                         •         +    0,39x2

2                          •                 • 
                                 +  0,63x3            •                                             +  0,21x3x4                  
                                 +  4,00x4            •                                                                        (6) 
 

Анализ моделей позволяет утверждать, что количество цемента и Щ/П отношение не 
оказывают существенного влияния на стойкость композита к удару. Малое влияние дозировки 
цемента на уровень Т объясняется тем, что по мере увеличения количества вяжущего композит 
становится прочнее, но и параллельно с тем более «хрупким», что особенно заметно на бетонах 
высокой прочности.   
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На рис. 5 показаны диаграммы в виде квадратов, отображающие влияние на ударостойкость 
количества наполнителя и полимерной фибры (рис. 5, а – фибра Fibermesh, рис. 5, б – Baucon). 
При построении диаграмм факторы х1 и х2  как малозначимые для анализа зафиксированы на 
средних значениях – количество цемента 600 кг/м3, Щ/П= 1,9.  

Можно сделать вывод о том, что наиболее ощутимо повышается уровень ударостойкости при 
введении фибры. Волокна, обладающие хорошей дисперсией, образуют в бетоне трехмерную 
решетку, которая значительно повышает силы сцепления. Наполнитель способствует 
дополнительному росту данного показателя качества. Всего за счет применения фибры любого 
из видов и молотого песка уровень ударостойкости бетона повышается более чем в три раза, 
что говорит об эффективности данного вида модификации для испытывающих динамическое 
воздействие тонкостенных конструкций. 
 

 
а- смеси с фиброй Fibermesh, б- смеси с фиброй Baucon (Дж/см2). 

Рис. 5. Влияние количества фибры и молотого песка на ударостойкость бетона 
 

Таким образом, для повышения долговечности бетона тонкостенных гидротехнических 
сооружений можно рекомендовать вводить в его состав комплексный модификатор, состоящий 
из оптимального количества суперпластификатора С-3, кольматирующей добавки Пенетрон А 
и наполнителя (молотого песка), а также применять дисперсное армирование полимерными 
фибрами. 

По результатам исследований был разработан «Регламент по технологии приготовления и 
применения модифицированного бетона для гидротехнических сооружений мелиорации, 
водопропускных сооружений и автодорог с применением полимерной фибры». 
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Вступ. Сучасний стан розвитку України характеризується постійно збільшуваним темпом 
росту рівня автомобілізації з одночасною зміною складу транспортного потоку та його 
технічних характеристик [1]. Така ситуація загострює потребу в адекватному прогнозуванні 
розрахункових характеристик автомобільних доріг у довгостроковій перспективі, які, в свою 
чергу, повинні ґрунтуватися на результатах науково обґрунтованих прогнозів швидкостей руху 
сучасних транспортних засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним інструментом більшості методів 
прогнозування швидкостей руху є схема екстраполяції, що включає вивчення тимчасових рядів, 
складених з упорядкованих у часі наборів вимірів фактичних швидкостей. Часовий ряд 
представляється у вигляді [1]: 

,ttt yV ε±=                                                     (1) 

де  tV  – швидкість руху в момент часу t ; ty  – детермінований компонент процесу (тренд);  

tε  – випадковий компонент процесу. 

Як модель тренда використовують лінійну, степеневу, експонентну й логістичну функції. Іноді 
використовують квадратичну функцію й кубічні сплайни. Вибір функції в кожному 
конкретному випадку здійснюється за рядом критеріїв, наприклад по дисперсії, кореляційному 
співвідношенню та іншим. Оцінка постійних коефіцієнтів моделі тренда здійснюється 
за методом найменших квадратів. 

Прикладом таких моделей може служити модель Бареля, який для опису зв'язку швидкості 
з часом використав напівлогарифмічну функцію. Аналогічна модель Фельнера, який 
використав для опису того ж зв'язку логарифмічну модель. До числа екстраполяційних можна 
також віднести модель Д. Пуарье, який запропонував для опису тих самих процесів 
використати кубічні сплайни [1]. 

Постановка проблеми. Метою проведених досліджень є аналіз можливості використання 
існуючих методів прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах з урахуванням 
еволюції системи «людина – автомобіль – дорога». 

Основний матеріал. Екстраполяція в принципі придатна для прогнозування процесів, що 
мають високий ступінь інерційності. Зміна швидкостей руху не є таким процесом, і тому 
використання екстраполяції призводить до значних похибок у практиці довгострокового 
прогнозування. 

Пошук факторів, що впливають на зміну швидкостей руху в часі, дозволив установити, що 
найважливішим з них є інтенсивність руху. Тому перші математичні моделі, що описують 
зв'язок швидкості з інтенсивністю руху, представлено у вигляді однофакторної регресії. 
Аналогічною є модель визначення суспільно-необхідної швидкості руху [1]. 

Розглянуті моделі описують «жорсткі» раз і назавжди задані структури. Разом з тим, характер 
розглянутих функціональних залежностей може бути складніший. Тому при прогнозуванні 
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доцільно використати так називані функції із гнучкою структурою, форма якої може 
змінюватися й автоматично пристосовуватися до досліджуваного процесу. Функція із гнучкою 
структурою вказує не тільки залежність одного фактора від іншого, але й власну тенденцію 
розвитку кожного фактора. Функція із гнучкою структурою запропонована Н.К. Куликовим [2]. 

Прогнозування швидкостей руху методами екстраполяції тенденцій і методом однофакторної 
регресії має характерні недоліки. Так, при прогнозуванні методом екстраполяції тенденцій 
відсутнє врахування причинності, а при однофакторній регресії – недоврахування власних 
тенденцій розвитку факторів-функції й фактору-аргументу. Тому іноді ці два методи 
поєднують і використають так звані факторно-часові функції [2]. У останніх як фактор функції 
виступає швидкість руху, а як  аргументи – час і інтенсивність руху або обсяг перевезень. 

Необхідність врахування впливу на швидкість руху різноманітних факторів (у тому числі й 
погодно-кліматичних умов) призвела до розробки багатофакторних регресійних моделей: 
модель Каца А.В., Раснянського Д.И., Сегеркранца В.М., Ренкина В.У., Клафи П. і ін. [3-5]. 

Застосування багатофакторних моделей підвищило надійність короткострокових і 
середньострокових прогнозів швидкостей руху. Найменш надійним і в цьому випадку 
виявляється довгостроковий прогноз, що пов'язане з тим, що в цих моделях передбачається 
рівноцінність вихідної інформації – початкових значень факторів. У реальній практиці 
поводження процесу більшою мірою визначаються пізніми спостереженнями. Усвідомлення 
цієї обставини породило так зване «дисконтування» при визначенні коефіцієнтів моделі. 
Під дисконтуванням розуміють зменшення цінності більш ранньої інформації. 

У випадку визначення коефіцієнтів моделі за методом найменших квадратів дисконтування 
здійснюється шляхом введення певних вагових коефіцієнтів у модель тренда. Постійні 
коефіцієнти моделі (її параметри) визначаються з умови [1]: 

∑
=

→−=
n

i
ii yyS

1

2 min)(β ,                                (2) 

де  S - дисперсія. 

Вагові коефіцієнти iβ  задаються заздалегідь у числовій формі або у вигляді функціональної 
залежності. Ця залежність вибирається дослідником довільно. Звичайно передбачається, що 
ваги iβ  убувають відповідно "віку" спостережень. 

Іншим способом врахування зміни коефіцієнтів багатофакторної моделі є побудова динамічних 
моделей. Методику побудови динамічних моделей прогнозування розроблено А.А. Френкелем 
[1]. Основний зміст цієї методики зводиться до наступного. Передбачається, що вплив 
основних факторів на досліджуваний показник не залишається постійним у часі. Основні 
переваги даної методики полягають в розширенні границь і вдосконалюванні глибини аналізу 
головної тенденції. Однак подання коефіцієнтів регресії у вигляді функцій часу нічого не 
говорить про зміст тих причин, які приводять до цих змін. Іншим недоліком пропонованої 
методики є те, що з її допомогою неможливо оцінити випадкові й імовірнісні компоненти 
досліджуваного процесу. 

Крім розглянутих для прогнозування швидкостей використають математичні моделі руху 
окремих автомобілів. 

Відхилення фактичних швидкостей від теоретичних змусило шукати шляхи для врахування 
впливу людини на ступінь відкриття дросельної заслінки. А.В. Ионовим була запропонована 
емпірична формула, що враховує вплив на людину й швидкість руху поздовжнього ухилу. 
Э.В. Гавриловим у рівняння руху введено адитивну програмну силу (збільшення сили тяги 
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або гальмівної сили), що залежить від мотиваційних сил [6]. Це дозволило враховувати вплив 
всієї сукупності факторів (26 факторів середовища руху). 

 

Висновки 

 Врахування впливу різних факторів середовища на швидкість руху автомобіля дозволив 
підвищити точність прогнозування швидкостей руху на етапі проектування доріг. Однак і 
в цьому випадку не враховується, що за період будівництва дороги й усього строку її служби 
може змінитися склад транспортного потоку, характеристики дороги і навіть психологічні 
характеристики людини. У результаті прогноз швидкостей руху здійснюється для даних 
автомобілів, даної дороги й даної людини без врахування їхньої еволюції. Це припустимо при 
розробці короткострокових і середньострокових прогнозів, але приводить до істотних 
погрішностей при рішенні завдань довгострокового прогнозування. 
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Останні роки характеризуються підвищеним інтересом до пінобетону. Це обумовлено новими 
досягненнями у будівельній хімії та технології пінобетону і підкріплене існуванням державної 
програми розвитку виробництва виробів з ніздрюватого бетону, їх використання у будівництві 
на період 2003-2011 рр.  

Безсумнівною перевагою пінобетону є можливість вибору способу його застосування: у вигляді 
литої суміші або у вигляді безвипалювальних гранул, у монолітному або збірному варіанті, 
з природним твердінням чи теплооброблених виробів. 

Пінобетон – легкий матеріал (від 150 кг/м3 до 1600 кг/м3), його використовують як основу 
дорожнього одягу на слабких ґрунтах. При використанні пінобетону в основі дороги 
знижується маса дорожної конструкції і відбувається здешевлення за рахунок того, що 
пінобетон дешевший від ущільнених щебенів і має просту технологію укладання (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. Виконання основи з пінобетону під паркінг меблевого салону фірми "Baxpol" 

площею близько 900 м2 в м. Торунь, Польща, 1992 р. 
 
 

Пінобетон стійкий до руйнування під дією циклів "заморожування – відтавання", не вимагає 
ущільнення, на відміну від традиційних основ зі щебенів, дає економію коштів завдяки меншій 
трудомісткості процесу укладання основи й відсутності застосування додаткового спеціального 
обладнання.  

Сучасний неавтоклавний пінобетон – нове покоління матеріалу, що відрізняється від 
попередніх видів замкнутою системою комірок, чіткою структуризацією, здатністю до кращого 
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перерозподілу навантажень. Це досягається завдяки використанню сучасних піноутворювачів, 
відповідно добраних цементів, додатків та заповнювачів. 

В багатьох країнах на дорогах пінобетон застосовують для заповнення канав (траншей), після 
прокладання труб або в результаті їх ремонту. Традиційними методами заповнення канав на 
дорогах неможливо досягти повного ущільнення (використання сипких матеріалів призводить 
до осідання ґрунту і, як наслідок, – руйнування конструкції), особливі проблеми виникають 
з ущільненням на краях, біля інших комунікацій, навіть з використанням віброущільнювача. 
Для заповнення порожнин пінобетон – просто ідеальний матеріал, який завдяки свому рідкому 
стану проникає і заповнює будь-які недоступні місця, відсутня небезпека нанесення ушкоджень 
прокладеним комунікаціям при ущільненні, тому що пінобетон не вимагає ущільнення. 
Використання пінобетону не вимагає значних людських зусиль й устаткування. Залитий 
у траншею він легко демонтується  при наступному викопуванні траншеї.  

У країнах, де величезні території складаються з слабких ґрунтів, даний матеріал знаходить все 
більше застосування як основа дорожнього одягу. У Швеції, де головна проблема доріг 
пов'язана не тільки з слабкими грунтами, але й з їх розтріскуванням через перепади температур 
узимку, пінобетон стає все більш популярним матеріалом при їх ремонті. Подібне характерно 
для Голландії, особливо в районах, що прилягають до моря.  

В даний час активним вивченням і впровадженням в дорожнє будівництво пінобетонів 
займаються науковці у Польші. У Польщі за рекомендаціями Інституту досліджень доріг та 
мостів ремонтуються мости, будуються дороги, робляться паркінги з використанням 
пінобетону (рис. 1).  

Можна виділити декілька основних сфер застосування пінобетону. 

1. Пінобетон використовують як основу під дорожнє покриття. 

Переваги використання пінобетону як основу під дорожнє покриття: 

- пінобетон – ефективний теплоізолятор, тому взимку на дорозі не утворюється лід; 

- пінобетон – добрий акумулятор тепла, тому влітку асфальт не плавиться від прогірву сонця; 

- пінобетон створює структуру в основі дороги, яка суттєво краще працює від традиційної 
основи з піску та щебеню за рахунок перерозподілу зусиль від коліс на значно більшу площу 
ґрунту (рис. 2); 

 

 
 

 
Рис. 2. Розподіл навантаження від колеса на грунти через пінобетонну основу 

 

3-5 мм
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- пінобетон через свою малу вагу суттєво зменшує навантаження на грунти основи. Про це 
можна судити з порівняння двох варіантів дорожнього покриття (рис. 3). 

Поверхня землі

Органічний грунт

Варіант А

Органічний грунт

Щебінь

Асфальт

Варіант В

Органічний грунт

Пінобетон

Бетон

Рівень грунтових вод

 
 

Рис. 3.  Варіанти виконання дорожного покриття 
 

 
Для порівняльного розрахунку прийнято наступну питому вагу матеріалів: 

 
Органічний грунт 1200 кг/м3 

Щебінь 2000 кг/м3 

Пінобетон 800 кг/м3 

Бетон 2400 кг/м3 

Асфальт 2400 кг/м3 
 

Варіант A (асфальт + щебінь – грунт):  

0,10 × 2400 + 0,40 × 2000 – 0,40 × 1200 = 560 кг/м2 

Варіант В (бетон + пінобетон – грунт):  

0,10 × 2400 + 0,40 × 800 – 0,40 × 1200 = 80 кг/м2 

 

В наведеному прикладі навантаження на ґрунтову основу зменшились на 85 %. Мала питома 
вага пінобетону дає більше забезпечення стійкості основи перед наслідками осідання грунту. 
Тому такі основи ефективні при будівництві доріг на слабких грунтах. 

Недоліки використання пінобетону як основи під дорожнє покриття: 

- пінобетон має здатність до суттєвого водопоглинання; 

- пінобетон як конструктивний матеріал мало вивчений. 

 

2. Пінобетон використовують як заповнення порожнин у дорожньому полотні (рис. 4), 
вимоїн на приопорних ділянках мостів (рис. 5), для стабілізації дорожніх насипів через його 
достатню міцність при суттєво нижчій від грунту об’ємній вазі. 
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стіна

фундамент

каналізація

А

А

діаметром 1,5-2м
пустота довжиною біля 30м

A-A

конструкція дороги

основа під дорогу

колодязь

каналізація

 
Рис. 4. Схема заповнення порожнин пінобетоном у дорожньому 

полотні у м. Любліні, Польща, 1999 р. 

 

 

 
Рис. 5. Заповнення підпори віадуку пінобетоном в м. Вольштинь, Польща 
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3. Пінобетон використовують як основу під дорожнє покриття на дорогах міст з густою 
сіткою інженерних мереж (рис. 6 та 7). 

 
 

Рис. 6. Прокладання каналізаційної мережі в пінобетоні 
 у м. Глогув, Польща, 1997 р. 

 
 

водяні, електричні і ін.)
комунікації (каналізаційні,

дорожнє покриття

пінобетон

траншея під комунікації
вирізана електропилою

 
 

Рис. 7. Схема прокладання комунікацій під дорожнім покриттям  
із застосуванням пінобетону 

 
 
 
Використання пінобетону дозволяє залишати старі комунікації без ремонту, які, як правило, 
лежать нижче глибини промерзання грунту (1-1,2 м від поверхні). Їх традиційний ремонт 
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потребує розриття траншей тільки для пошуку комунікацій та монтаж нових, виконання 
зворотної засипки з трамбуванням. При використанні пінобетону через його значні 
теплоізоляційні властивості усі нові комунікації можна прокладати на незначній глибині 
(до 500 мм) від поверхні. 

Оскільки пінобетон має незначну міцність, за допомогою металевих різальних засобів у ньому 
можна виконувати необхідні для прокладки комунікацій шурфи, після їх встановлення заливати 
новим пінобетоном та відновлювати незначні об’єми дорожнього покриття (рис. 7). 

Досить зручно та економічно вигідно проводити прокладання каналізаційних чи водяних мереж 
вздовж дороги на глибині 40-50 см від поверхні (рис. 8). 

 

 
Рис. 8.  Прокладання каналізаційних мереж в пінобетоні на глибині  40 см від поверхні 

 (м. Замость, Польща, 2005 р.) 
 

 
4. Використання пінобетону в мостовому будівництві  має декілька напрямків, а саме: 

- зменшення ваги мостових прогонових конструкцій у зв’язку з використанням його із 
звичайними залізобетонними конструкціями, чим додатково збільшується їх загальна 
жорсткість; 

- використання пінобетону для заповнення порожнин в місцях примикання доріг до мостів 
(рис. 5); 

- використання пінобетону для посилення існуючих металевих конструкцій мосту без 
закриття руху по ньому, що представлено на рис. 9. 
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а) 

 
  
 
 
 
 

б) 

 
 

а) в процесі роботи; 
б) завершенне підсилення насипу та металевих ферм. 

Рис. 9.  Підсилення конструкцій залізнодорожного мосту 
 

 
 
5. Пінобетон широко використовують в цивільному та житловому будівництві: 

- у малоповерхових котеджах як несних стін та перекриттів; 

- у багатоповерхових каркасних будівлях в ролі зовнішніх стін, які можуть бути монолітними 
або з окремих пінобетонних блоків; 

- для тепло- та звукоізоляції перекриттів; 

- для виконання одночасно утеплення та ухилів в плоских покрівлях. 

На протязі трьох останніх років на кафедрі «Будівельні конаструкції та мости» НУ «Львівська 
політехніка» проводяться експериментальні дослідження міцності пінобетону, зчеплення 
арматури з пінобетоном різних марок [1], міцності та деформативності одно- та двохпролітних 
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пінобетонних армованих балок [2]. Разом з інститутом ДерждорНДІ ведуться дослідження 
роботи пінобетонних армованих плит [3]. 

У відповідності до нового європейського законодавства використання пінобетону стає усе 
більш популярним у проектувальників і будівельників. 

З урахуванням підвищення вимог до якості дорожньо-будівельних робіт та позитивного досвіду 
європейських країн використання пінобетону може принести значний технологічний та 
економічний ефект на Україні.  
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ДВУХПОРШНЕВЫЕ РАСТВОРОБЕТОНОНАСОСЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ 
ТОРКРЕТ-РАБОТ И ТРАНСПОРТИРОВАНИИ МАЛОПОДВИЖНЫХ 

БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ 
 
Емельянова И.А. 
Задорожный А.А. 
Непорожнев А.С. 
Харьковский государственный технический университет строительства  и архитектуры 
 

В условиях строительства в Украине часто возникает необходимость в использовании 
малогабаритного оборудования при реконструкции и реставрации действующих сооружений 
прямо в условиях строительной площадки. 

Использование торкрет-машин при вышеуказанных работах способом сухого торкретирования 
чревато целым рядом недостатков: громоздкость и металлоемкость машин, повышенный 
процент отскока, невозможность вторичного использования отскочившей смеси, повышенная 
запыленность. 

Указанные недостатки позволяет ликвидировать способ мокрого торкретирования, который 
широко используется в Германии, США, Японии и других странах. Однако развитию 
оборудования и технологии мокрого торкретирования не уделяется должное внимание. 
Отсутствуют какие-либо сведения о научных исследованиях процесса мокрого 
торкретирования. 

Харьковским государственным техническим университетом строительства и архитектуры 
выполнен большой объем исследований, на основании результатов которых создано новое 
малогабаритное эффективное оборудование мокрого торкретирования, запатентованное 
в Украине. 

Новые машины созданы на базе растворонасосов, которые позволяют работать на 
малоподвижных бетонных смесях с максимальной фракцией заполнителя 10 мм. 

Создано несколько растворобетононасосов, конструкции которых совершенствуются 
на основании результатов опытного внедрения на действующих строительных объектах. 

Принципиальные схемы разработанных растворобетононасосов представлены на рис. 1. 

Двухпоршневой противоточный растворобетононасос (рис. 1, а) с вертикальной колонкой 
оснащен двумя цилиндрами – рабочим 1 и компенсационным 2, которые работают 
в противофазе в зависимости от всасывающего 6 и нагнетательного 7 шаровых клапанов. 
Выдача бетонной смеси в трубопровод 8 осуществляется компенсационным поршнем 4 [1]. 

Двухпоршневой прямоточный растворобетононасос с вертикальной колонкой (рис. 1, б) 
оснащен подпружиненным всасывающим 6 и нагнетательным 7 клапанами [2]. Использование 
прямой подачи смеси (сверху вниз) в трубопровод позволило перейти на малоподвижные смеси 
(подвижность П = 5…6 см). Однако на таких смесях всасывающий подпружиненный клапан 
стал зависать, что заставило вернуться к шаровому клапану. Кроме того, вертикальная колонка 
насосов, как показал опыт их эксплуатации, вызывает некоторые трудности с загрузкой 
бункера смесью на высоте порядка 1,5м. Двухпоршневые растворобетононасосы 
с  вертикальной  колонкой  прошли  апробацию  при  реконструкции  и  ремонте   действующих  
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а) Двухпоршневой противоточный 
растворобетононасос  

 (вертикальная колонка) 

б) Двухпоршневой прямоточный 
растворобетононасос 

(вертикальная колонка) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
1 – рабочий цилиндр; 2 – компенсационный цилиндр; 3,4 – поршни; 5 – загрузочная воронка; 

6 – всасывающий клапан; 7 – нагнетательный клапан; 8  – трубопровод;  
9 – кулисный механизм; 10 – криво-шипно-шатунный механизм 

 
 

в) Двухпоршневой прямоточный 
растворобетононасос с кулачковым приводом 

и принудительной загрузкой 
(горизонтальная колонка) 

г) Двухпоршневой прямоточный 
растворобетононасос с коленчатым валом и 

храповой муфтой  
(горизонтальная колонка) 

 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – эл. двигатель; 2 – муфта; 3 – загрузочный бункер; 4 – всасывающий клапан;  
5 –нагнетательный клапан; 6 – выходной патрубок; 7 – рабочий поршень; 

8 – компенсационный поршень; 9 – компенсационный цилиндр; 10 – рабочий цилиндр;  
11 –приводные ролики; 12 – кулачки; 13 – шнековый вал; 14 – толкатель; 15 – цепная передача;  

16 –коническая передача; 17 – цилиндрический редуктор; 18 – храповая муфта;  
19 – зубчатая передача; 20 – коленчатый вал; 21 – редуктор. 

 
Рис. 1. Принципиальные схемы разработанных растворобетононасосов 
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зданий и сооружений в Харькове, а также и в других городах Украины. В дальнейшем был 
создан двухпоршневой прямоточный растворобетононасос с кулачковым приводом и  
горизонтальным расположением цилиндров (рис. 1, в). При этом для возможности работать 
насосу на бетонных смесях подвижностью П=4…5 см машину оснастили принудительной 
шнековой загрузкой (шнековый вал 13) [3]. У этого насоса приводная часть включает 
роликоопоры 11 и кулачки 12. Горизонтальное расположение цилиндров существенно 
облегчило процесс загрузки бункера смесью, так как верхняя кромка загрузочного бункера 
находится на высоте Н = 0,7 м от основания машины. Подтверждение роботоспособности 
двухпоршневого насоса с принудительной загрузкой и кулачковым приводом было получено 
при использовании указанной машины в условиях реконструкции фасада здания  Облэнерго 
в Харькове. 

В настоящее время на стадии завершения изготовления находится двухпоршневой 
прямоточный растворобетононасос с коленчатым валом и храповой муфтой, с горизонтальным 
расположением цилиндров (рис. 1, г). Наличие предохранительной муфты обеспечит 
безаварийность работы машины в экстремальных  ситуациях.  

Все растворобетононасосы созданы на основании методики расчета, которая построена по 
результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований. Технологическая 
схема выполнения торкрет-работ выполнена с возможностью установки каждого из 
вышеуказанных растворобетононасосов представлена на рис. 2. 
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1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – воздушный фильтр; 4 – воздушный шланг;  
5 – воздушный распределитель; 6 – торкрет-сопло с кольцевым насадком; 7 – прямоточный 
растворобетононасос; 8 – компенсатор; 9 – трубопровод подачи строительной смеси;  

10 – бетонируемая поверхность. 
Рис. 2. Технологическая схема производства работ способом мокрого торкретирования 

 

Комплект оборудования для выполнения работ способом  мокрого торкретирования состоит из: 
компрессора 1, ресивера 2,  воздушного фильтра 3, воздушного шланга 4, воздушного 
распределителя 5, торкрет-сопла 6, прямоточного двухпоршневого растворобетононасоса 7, 
компенсатора 8, трубопровода подачи строительной смеси 9. 
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Растворобетононасосом 7 бетонная смесь подается по резинотканевому рукаву 9 к торкрет-
соплу с кольцевым насадком 6. Торкрет-сопло с кольцевым насадком, показанное на рис. 3, 
запатентовано в Украине  [4].  

23 1

4 5 6 7 8 9 10 11

 
 

1- камера смешения; 2- корпус рабочей воздушной камеры; 3- обхватный замок трубопровода; 
4- откидной болт; 5- подвод сжатого воздуха; 6- контргайка; 7- переходник;  

8- контргайка; 9- корпус кольцевого насадка; 10- подвод сжатого воздуха; 11- сопло. 
Рис. 3. Торкрет-сопло с кольцевым насадком 

 

Особенностью работы такого сопла является движение воздушно-бетонного потока, 
вылетающего из его центрального отверстия, в кольце воздушного потока, выходящего из щели 
между самим соплом и камеры распылителя. Такая конструкция сопла обеспечивает 
целенаправленную струю смеси на торкретируемую поверхность с минимальным процентом ее 
распыления в воздушном пространстве. К смесительной камере и кольцевому насадку торкрет-
сопла от компрессорной установки по воздушным шлангам 4 подводится сжатый воздух. 
В смесительной камере сопла происходит смешивание воздуха с поступающей смесью, и далее 
воздушно-бетонный поток после вылета из сопла забрызгивается на торкретируемую 
поверхность 10. Для сглаживания неравномерности подачи (пульсаций) смеси при отсутствии 
в насосе воздушного колпака технологическая схема может оснащаться устройством, 
называемым компенсатором 8. 

Компрессорная установка должна обеспечивать давление в ресивере 0,6…0,8 МПа. При этом, 
ее производительность определяется по формуле: 

сркомп QQ ⋅= 5200  ,      (1) 

где  Qср- средняя производительность растворобетононасоса, м3/с. 

Средняя производительность растворобетононасоса Qср может быть найдена как: 

обцилср wrДQ η⋅⋅⋅⋅= 25,0      (2) 

где  Дцил- диаметр цилиндра насоса (Дцил= Дкорп), м; 

r –половина хода компенсационного поршня, м; 

w – угловая скорость кривошипа, с-1; 

ηоб – объемный к.п.д. насоса. 
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При заданных значениях средней производительности растворобетононасоса, объемном к.п.д. 
насоса и отношении lш=lк=1 половина хода компенсационного поршня (r) и угловая скорость 
кривошипа (w) связаны отношением: 

обцил

ср
k Д

Q
wr

η⋅
= 2

2
             (4) 

где  rк – радиус кривошипа;   

lш – длина шатуна, м;  

lк – длина кривошипа, м.       

Максимальная подача насоса рабочим поршнем превышает в два  раза максимальную подачу 
насоса компенсационным поршнем в магистраль: 
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Мощность двигателя насоса, затрачиваемая на движение бетонной смеси в насосе N1max , равна 
произведению давления в насосе Рн и максимальной подачи насоса рабочим поршнем 
Qmax·N1max= Рн· Qmax  и может быть найдена по формуле: 
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где  λ τ– коэффициент Дарси;  

0ρ  – средняя плотность бетонной смеси, кг\м3;  

nс – отношение площади поперечного седла клапана к площади поперечного сечения 
корпуса насоса;  

εс – коэффициент местного сопротивления в седле;  

Rсед – радиус седла клапана, м;  

Rкл  – клапана, м;  

L – длина образующей конуса клапана, м;  

Rкорп  – радиус корпуса насоса, м; μ- динамическая вязкость бетонной смеси, Па;  

L – длина пути движения бетонной смеси в насосе до транспортной магистрали на 
стадии нагнетания рабочим цилиндром, м. 
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Давление в транспортной магистрали Рм, требуемое для перекачивания по трубопроводу 
бетонных смесей на заданную длину и высоту при использовании компенсатора, определяется 
по формуле: 

)
3

(8 0
3

40 μ
τπ

π
μρ Т

ср
т

м
R

Q
R

LgHP ++= ,      (7) 

где  Н –  требуемая высота подачи смеси при проведении торкрет-работ, м; 

L – требуемая длина подачи смеси; 

Qср – средняя производительность растворобетононасоса, м3/с; 

Rт – радиус транспортного трубопровода. 

В таком случае мощность двигателя насоса, затрачиваемая на перекачивание смеси по 
трубопроводу при использовании компенсатора, может быть найдена как N2= Рм· Qср. 

В окончательном виде формула для  нахождения затрат мощности двигателя на работу насоса 
имеет вид:  

об

NN
N

η
2max1 +

= .      (8) 

Таким образом, приведенная методика расчета двухпоршневых  растворобетононасосов 
позволяет спроектировать машину, используемую не только для транспортирования 
мелкозернистых бетонных смесей, а и для выполнения на этих смесях торкрет-работ мокрым 
способом. Такие машины могут найти достойное место при локальных ремонтных работах 
мостов. 

 

Выводы 

1. Разработаны растворобетононасосы различных конструктивных решений для работы на 
малоподвижных бетонных смесях. 

2. На основании теоретических и экспериментальных исследований найдены зависимости для 
определения основных показателей растворобетононасосов: производительности и 
мощности. 
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МОДУЛЬНЫЙ ФАСАД ИЗ БЛОКОВ, АРМИРОВАНИЕ ГРУНТОВ 
ПОД ОТКОСНЫЕ СТЕНЫ МОСТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

КЕРАМЗИТА КАК ЗАПОЛНИТЕЛЯ 
 
C. Jenner 
P. Wills 
Tensar International Ltd, Blackburn, UK 
S. Karri 
P & S Consulting Engineers Ltd, Lytham St Annes, UK 
L. Blundell 
Maxit UK, Runcorn, UK 
 
1 Введение 

Канал Гранд Унион (Grand Union canal) был сооружен свыше 200 лет назад на юго-востоке 
Англии. Его главная линия, которая тянется от Бирмингема в центральном графстве 
Великобритании до столицы длиной в 137 миль была когда-то одной из самых нагруженных 
в стране.  Сейчас канал проходит частично через новый город в Милтон Кейнес (Milton Keynes) 
в северном Бакингемпшере (Buckinghamshire). За последние сорок лет город активно 
развивался, поэтому определенные обновления также коснулись исторического водного пути, 
который проходит через город. Одним из самых последних изменений является постройка 
пешеходного моста через канал в р-не  Вотер Итон (Water Eaton) в Милтон Кейнес. Этот 
пешеходный мост позволит жителям Вотер Итон прямой доступ к большому парку на другом 
берегу канала. Предыдущий переход находился далеко и использовался крайне редко.  

Требованием местных проектировщиков было, чтобы готовая конструкция соответствовала 
исторической среде канала. Чтобы проект соответствовал требованиям проектировщиков, 
подрядчик принял решение соорудить арку, используя традиционную кирпичную 
конструкцию, а не более популярную  бетонную, армированную кирпичом.  

Участок под сооружение моста имел ряд проблем. Одной из первых проблем были слабые 
грунты основания по обе стороны канала, которые не обладали соответствующей несущей 
способностью под стандартный фундамент с опорами откосов.  Инженеры-консультанты 
подрядчика предложили сразу несколько 
решений.  Первым был вариант извлечь слабый 
грунт, заменив его более подходящим и 
лучшим по качеству заполнителем. Этот 
вариант отклонили сразу же, так как в доступе 
к парковой зоне было отказано. Тем более, 
вынутый грунт и новый заполнитель можно 
было доставить только с помощью самосвалов. 
Выполнение данной программы, а также 
стоимость ввоза и вывоза материалов не будут 
совпадать ни с интервалами времени, 
отведенными под застройку, ни с бюджетом, 
рассчитанным на этот проект. Как второй 
вариант рассматривали конструкцию свайного 
основания под опоры откосов. Расходы 
данного решения также превышали бюджет,  
поэтому оно было отклонено.  

Рис. 1. Месторасположения на карте 
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Инженеры-консультанты ранее рассматривали варианты, которые бы оказывали меньшее 
давление на существующие грунты основания. Они предложили использовать легковесный 
заполнитель (керамзит), изготавливаемый Maxit Ltd. Керамзит изготавливают из природной 
морской глины путем нагревания и обжига в специальной вращательной печи для обжига и 
сушки при температуре 1150 °C. В процессе образуются керамические легковесные гранулы 
разных размеров, которые обладают крепкой керамической оболочкой и пористым ядром. 
Объемная плотность такого материала составляет 3,5 кН/м³.  Это сократит объемную плотность 
засыпочного материала на 80 %.  В результате сократится нагрузка на подпорные стенки. 
Чтобы достичь требуемую несущую способность для традиционной армированной бетонной 
стены, нужно использовать свайное основание. 

Инженер-консультант рассмотрел альтернативу подпорных стенок вместе с засыпкой 
керамзитом. Одним из предложенных альтернативных решений было армирование грунта. 
Армирование грунта в сравнении с традиционными стенками  сократит опорное давление. 
Большое опорное давление и гибкость армированной конструкции грунтов распределяет 
давление Мэйерхофа для перенесения нагрузки на грунт основания по сравнению 
с трапецоидным распределением с большим давлением основания уступа (переднего нижнего 
ребра подпорной стенки), оказываемого более жесткой бетонной конструкцией.  

Армирование грунта и керамзитовая засыпка позволят соорудить откосы стен на 
существующих грунтах без потребности в свайных сооружениях. Эта комбинация вошла 
в проект по цене меньшей, чем была установлена заказчиком. 

Кроме того, легкий вес засыпочного материала, позволяет транспортировать его с помощью 
сжатого воздуха (пневматически), что решает проблему доступа к парковой зоне на другом 
конце моста.  

 

2 Выбор практичного решения 

Рынок предлагает широкий выбор патентованных систем армирования грунтов. Но согласно 
проекту были определенные признаки, определяющие выбор системы армирования.  Первое – 
внешний вид откосов стен должен совпадать с общей конструкцией моста. Для этого 
потребуется внешняя кирпичная облицовка стены на армированных грунтах. А также проект 
должен быть одобрен местным правительским учреждением, которое требует сооружение 
конструкции на армированных грунтах согласно UK Highways Agency Design Manual for Roads 
and Bridges, BD70/03.  Этот стандарт требует наличия независимого подтверждения и 

сертификата на каждую традиционную стенку.  

Инженеры-консультанты обратились к Tensar 
International Ltd – производителю георешеток 
в Великобритании и специалисту по проектированию 
армирования грунтов. В ходе обсуждений было решено 
использовать шарнирную систему соединения стен 
TW1. Это укрепление грунта на основе стандартных 
модульных бетонных фасадных блоков,  которые 
можно соединять связками из нержавеющей стали. 
Такую стенку можно будет обложить камнем или 
кирпичом за счет соединения стальных связок 
в цементном растворе. 

Выбранная система конструкции стены – это 
одноосные решетки из высокоплотного полиэтилена 
(HDPE),  которые крепятся непосредственно к сухому 

бетонному блоку с помощью особого высокоэффективного полимерного соединителя. 

Рис. 2. План застройки 
с обозначением откосов стен 
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Высокая прочность соединения является важной неотъемлимой частью проекта конструкции, 
что было подтверждено независимой оценкой и сертификатом BBA. Одним из преимуществ 
модульных блоков подпорной конструкции грунтов было то, что составляющие части можно 
было легко перевозить на другую сторону и укладывать в требуемом положении. Это было 
крайне необходимо, так как доступ тяжелой подъемной техники был ограничен. Вдобавок, 
использование стандартных модульных бетонных облицовочных блоков не требует времени 
выдержки и опалубки, что существенно экономит драгоценное время.  

Подобную систему подпорных стенок грунта используют уже на протяжении 25 лет, но 
с использованием стандартных заполнителей.  В этом проекте как засыпочный материал 
впервые использовали керамзит. Тем не менее, проект данной конструкции должен был быть 
согласован.  

 

3 Проект 

Модульные стенные блоки  для армирования грунтов проектировались и сооружались на 
международном уровне более 20 лет. Но все конструкции были спроектированы и сооружены 
на основе традиционных заполнителей, обычно гранулированных. 

Рис. 3. Поперечное сечение конструкции 
 
Главной концепцией армирования грунта конструкции является то, что укрепление позволит 
грунту выступать единым целым; в сущности, образуется масса, которая подпирает 
конструкцию. Для таких типов сооружения эффективность применения легковесных 
заполнителей и армирования георешетками были еще неизвестны. Такая методика расчета 
тщательно проверялась, чтобы сооружаемая конструкция была устойчивой.   

В Великобритании проектирование армирования грунтов конструкций мостов должно 
соответствовать нормам BD70/03 и BS8006:1995.  Конструкции стен проектируются согласно 
этим стандартам, включая георешетки, классифицируемые как «эластичные». Тем не менее, 
проектные стандарты основываются на опыте традиционных заполнителей.   

Чтобы с точностью спроектировать эту гибридную систему, проект разделили на несколько 
частей, чтобы определить поведение легкого заполнителя в каждом отдельном случае. 

3.1 Внешняя устойчивость 

Сначала должны были быть продуманы общие аспекты. Вначале рассматривали такие аспекты 
как скольжение (сдвиг), опорное давление и опрокидывающий момент. Соответствующие 
факторы безопасности скольжения (сдвига), изначально были продуманы с использованием 
укрепленного заполнителя (керамзит) и засыпки (или накопившийся грунт), обычного 
привозного гранулированного засыпочного материала. Масса блока, армирующего грунт, 
оказывает силу сопротивления скольжению, а масса клина грунта уравновешивается 
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сопротивлением грунта и боковым давлением.  Так как керамзит является материалом низкой 
плотности, выяснилось, что длина армирующих решеток будет слишком большой, чтобы 
обеспечить соответствующий фактор безопасности скольжения (сдвига). Такая длина 
непрактична в строительных целях. Следовательно, было необходимо продумать контроль   
сопротивлению скольжению грунта.   

Так как засыпочный материал армирующего грунт блока не мог быть заменен из-за несущей 
способности, то изменить  силу сопротивления блока грунта было невозможно. Таким образом, 
можно было продумать лишь изменения сдвигающей силы. Сдвигающую силу на верхней 
поверхности армированного грунта стены обеспечивает активная призма накопившегося 
грунта. В этом и заключается функция массы оставшегося грунта,  его угла обрушения 
(сопротивления сдвигу). При использовании засыпочного материала более высокого класса 
угол обрушения (сопротивления сдвигу) тоже увеличится. Увеличение угла естественного 
трения засыпки внесло желаемые изменения в длину блоков, армирующих грунт, но они 
оказались недостаточны для практичности данной конструкции. Единственным 
альтернативным решением было использовать засыпочный материал низкой плотности. Так 
как наклонная дорога к мосту должна была быть сооружена со стенкой, то использование 
керамзита как засыпочного материала было довольно выгодно. Проверив расчетом самое 
невыгодное положение поверхностей скольжения, получаем, что коэффициент устойчивости 
оказался подходящим, а длина армирования решетками – практичной. 

После оценки скольжения (сдвига) нужно было продумать опорное давление.  Так как опорное 
давление грунтов было слабым, нужно было тщательно обдумать все аспекты.  Использование 
керамзита показало значительно больший фактор безопасности, чем требовался изначально. 
Осадка (фундамента) отдельно была рассчитана конструктором. Так как масса грунта по всей 
поверхности основания была незначительной, то  и осадка была минимальной. 

Общая стабильность была рассчитана стандартным методом Бишопа и циркулярного анализа.  
Общий коэффициент устойчивости составил 1,5, что является требуемой нормой для 
подпорных стенок. 

3.2 Внутренняя устойчивость 

Внешняя устойчивость легковесого заполнителя и система модульного блока стены 
соответствовали требованиям. Также требовалось проанализировать внутреннюю устойчивость 
системы, используя нормы BS8006. 

Изначально это казалось довольно проблематично, так 
как взаимодействие георешетки HDPE и легкого 
глинистого материала засыпки было неизвестным. Чтобы 
оценить эффективность такого проекта, решили 
применить фактор взаимодействия на основе опыта и 
ранее проведенных тестирований других материалов. 
Фактор взаимодействия исходного проектного решения 
составил 0,75. Его нужно было утвердить раньше 
окончательного проекта конструкции.   

Технические характеристики керамзита показали, что 
объемная плотность материала может колебаться в 
зависимости от уровня пропитки. Объемная плотность 
колеблется от 3,75кН/м3 до 6 кН/м3.  Были рассмотрены 
различные комбинации объемной плотности 
армирующего заполнителя и  засыпки. Расчеты показали, 
что увеличение объемной плотности заполнителя 
потребует от решеток большей прочности армирования. 

Рис. 4. Легкий заполнитель и 
георешетка HDPE 
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Единственное, что было важно в расчетах – это определение наименьшей силы разрушения 
решеток при ползучести в поданном диапазоне.  

Было установлено, что система может быть спроектирована, а проведение тестирования 
должно показать фактор взаимодействия георешеток и керамзита. Рекомендуемый размер 
гранул для строительства был от 10 мм до 20 мм, которые немного дробятся при смещении и 
уплотнении.  Чтобы определить факторы взаимодействия, провели испытания на сдвиг 
с помощью двух штампов 305,5 мм x 305,5 мм. Тесты провели согласно BS1377:Часть 7:1990. 

Первый тест провели, используя только керамзит (Таблица 1), а второй – с использованием 
керамзита совместно с соответствующим типом георешетки (Таблица 2). Фактор 
взаимодействия вычислили, разделив тангенс угла трения керамзита на тангенс угла трения 
керамзита и георешетки. Полученный в результате фактор взаимодействия 0.81 превысил 
изначально принятое проектное значение. Следует заметить, что результаты испытаний, 
указанные далее в таблице, уникальны и зависят от георешетки и сорта керамзита. 

 
Таблица 1 –  Результаты тестов на сдвиг, с использованием керамзита 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 
Бытовое давление, (кН/м2) 51,5 100 200 
Изначальное содержание  влаги, (%) 39,6 39,5 40,1 
Уплотнение (сжатие) в процентах (%) 92,3 92,3 91,3 
Коэффициент деформации, (мм/мин) 1,04 1,04 1,04 
Деформация при максимальном  напряжении 
при сдвиге, (%) 1,8 3,5 4,8 

Максимальное напряжение при сдвиге, (кН/м2) 83 149 235 
Результат – угол внутреннего трения без георешетки 440 
 
 
Таблица 2 –  Результаты тестов на сдвиг, с использованием керамзита и георешетки 

 Тест 1 Тест 2 Тест 3 
Бытовое давление, (кН/м2) 51,5 100 200 
Изначальное содержание  влаги, (%) 39,1 39,6 40,0 
Уплотнение (сжатие) в процентах, (%) 92,6 92,2 92,0 
Коэффициент деформации, (мм/мин) 1,04 1,04 1,04 
Деформация при максимальном  напряжении 
при сдвиге, (%) 2,8 4,4 7,1 

Максимальное напряжение при сдвиге, (кН/м2) 79 114 195,0 
Результат – угол внутреннего трения с георешеткой 380 
 

Окончательный проект перенесли в конструкторскую документацию и представили на 
рассмотрение местным властям. Требования BD70/03 показали, что только грунты класса 6I 
или 6J можно использовать под укрепление блока. Более того, как часть подачи документов 
местным властям, также были включены отклонения от стандарта (использование керамзита и 
георешетки), результаты испытаний и рабочий план армирования грунтов данной конструкции. 
Местные власти и инженер-консультант заказчика одобрили отклонения от стандарта и  
рабочий план. 
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4 Возведение 

Сооружение стен из модульных блоков – это относительно  прямой процесс, и этот проект 
ничем не отличался. Тем не менее, природа керамзита вызвала у подрядчика некоторые 

проблемы с обращением, укладкой и уплотнением. 

Как только нулевая отметка была готова, соорудили 
бетонный ленточный фундамент для внешней облицовки 
участка. Основание намеренно сделали шире обычного, 
чтобы нагрузка лучше распределилась на слабом 
основании, так как окончательная кирпичная облицовка 
будет находиться на этом же фундаменте. 

Чтобы удерживать керамзит во время сооружения, решили 
поднимать облицовку модульных блоков и общую 
гранулированную засыпку в задней стороне (части) 
конструкции более или менее одновременно. Это было 
продумано для того, чтобы керамзит не сдувался и не 
перемещался в сторону во время укладки и уплотнения. 
Это сработало. Керамзит поставляли на один берег канала 
автофургоном, а на другой берег, где находился парк, – 
пневматически, с помощью напорной трубы, 
прикрепленной к леске. Распределение керамзита 
пневматическим путем создавало удовлетворительный 

уровень уплотнения, но все участки были уплотнены до желаемого уровня плотности 
с помощью виброплиты. Требуемую длину георешеток HDPE согласно проекту просто 
отрезали от поставленных рулонов.  Вертикальные промежутки (интервалы) между слоями 
согласно проекту должны были быть 450мм (каждый 3 ход кладки стены).  Метод крепления к 
облицовке заключался в том, что литой (рельефный) полимерный соединитель зацепляли за 
поперечные прутья георешетки, а потом фиксировали между блоками. Высокоэффективное 

соединение является одним из важных моментов 
в сооружении.  

Одним из ограничивающих факторов проектной 
прочности георешеток является эффективность 
соединения на поверхности, которая может быть низкой 
(25%), при использовании только фрикционного 
соединения. Это применяют достаточно редко, обычно, 
если вертикальное водоупорное давление низкое, 
например, если возводятся стены высотой до 8 м. 

Закрепляя георешетку на поверхности, важно устранять 
все слабины в соединениях. Иначе эти провесы со 
временем приведут к сдвигу поверхности после 
завершения строительства. При использовании 
традиционного гранулированного засыпочного 
материала – это не проблема, так как георешетку можно 
растянуть с помощью стальной балки и ее механизма.   

 
 
 

Рис. 5. Закрепление лицевой 
стороны решетки 

полимерными  соединителями 

Рис. 6. Пневматическая подача 
керамзита перед уплотнением 
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Рис. 7. Общий вид 
конструкции моста 

Рис. 8. Соединитель (затяжка) 
из нержавеющей стали вблизи 

 
Плотная засыпка гранулами обеспечивает отличное воздействие на усилие растяжения.  
Несмотря на то, что керамзит не обладал таким воздействием, подрядчик уделил особое 
внимание именно этому растяжению, предпочитая продвигаться небольшими шагами, а не 
единым усилием. 

Перроны из нержавеющей стали используют для сцепления окончательной кирпичной 
облицовки и модульного блока; они легко размещаются во время строительства. Их вставляют 
в вертикальные швы между блоками, а затем подгоняют на высоту растворной постели между 
кирпичами после их укладки. 

По завершению кирпичной кладки фасад 
полностью совпал с аркой моста.   

 

5 Итоги 

Чтобы проект и сооружение по данному плану 
не превышали бюджетные расходы и 
временные рамки,  бригада рабочих должна 
была быть технически прогрессивной.  
Керамзит, впервые примененный при 
армировании грунта конструкции 
георешетками, вызвал у проектировщиков 
определенные проблемы, и были неизвестны 
параметры, поэтому подрядчику пришлось 
находить новые пути поставки материалов на 
строительный участок. 

Армирование грунтов подпорных стенок 
закончили через 3 недели в конце 2005 года. Проект  благополучно завершили в начале 
2006 года. По завершению моста и прилегающих конструкций все стороны были 
удовлетворены результатом.  

Армирование грунта модульных блоков оказалось привлекательным и экономичным вариантом 
в сравнении с такими традиционными методами строительства, как применение железобетона.   

Сочетание с керамзитом открыло новые возможности в сооружении подпорных конструкций 
грунтов на слабых основаниях. 

Рис. 9. Завершенная конструкция 
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Введение. Постановка проблемы 

Определение прочности стали в эксплуатируемых конструкциях представляет собой 
трудноразрешимую задачу, решение которой традиционными способами не всегда возможно. 
Как известно [1, 2], относительно надежный результат может быть получен на основании 
испытаний образцов, взятых из конструкций [3]. Однако это не всегда возможно, т.к. может 
привести к потере эксплуатационных свойств конструкций.  

Как альтернатива предлагается метод «среза резьбы». Особенности метода подробно освещены 
в работе [4]. Этот метод позволяет получить прочностные характеристики металла путем среза 
резьбы (разрушения) в локальных областях, что в большинстве случаев не приводит 
к разрушению конструкции или нарушению ее эксплуатационных свойств.  

В данной работе рассматриваются результаты проведенных исследований прочностных 
характеристик металла после горячего и холодного деформирования, а также распределение 
прочности металла в зоне сварного шва и в околошовной зоне.  

Цель работы  

Целью настоящей работы является определение прочностных характеристик стали в прокате 
после горячего и холодного деформирования, а также в районе сварного шва и околошовной 
зоне. 

Основная часть 
Сущность метода «среза резьбы» заключается в сверлении отверстия в конструкции, 
нарезании резьбы и последующего среза резьбы винтом из высокопрочной стали с помощью 

специально изготовленной 
установки [4]. Для изучения 
свойств металла вдоль и 
поперек прокатки был взят 
стальной лист размером 100×50 
мм и толщиной 10 мм   (рис. 1). 
Эксперимент проводился 
испытательным винтом с 
высотой режущей части в два 
шага (1,6 мм) с внешним 
диаметром 4,85 мм. 

Полученные результаты были 
обработаны, сделаны выводы о 
значимости прочности по 
разным плоскостям деформи-
рования. 

Результаты испытаний приве-
дены в табл. 1. 

Рис. 1. Испытание образца 
листового проката по различным 
направлениям деформирования 
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Таблица 1 – Результаты определения прочности стали  

Направления 
испытания 

Средняя 
прочность, PC , 

кН/см2 

Среднее 
квадратическое 
отклонение, 

Cpσ , кН/см2 

Коэффициент 
вариации, ν ,  

% 

Ошибка 
средней 

прочности, 
CpS ,кН/см2 

На плоскости 
деформирования 26,6 0,85 3,19 0,283 

В толщине, вдоль 
деформирования 30,7 0,23 7,49 0,076 

В толщине, поперек 
деформирования 30,1 0,61 2,02 0,203 

  
 

С целью выявления влияния остаточных деформаций на достоверность определения прочности 
металла в конструкциях была выполнена серия испытаний деформированного металла. 

Основным критерием оценки степени деформирования была принята величина удлинения 
образца за пределом текучести. После снятия нагрузки величина деформирования оценивалась 
по величине относительного удлинения. 

Испытания металла производилось на стандартных плоских образцах по ГОСТ 1497-84* [3]. 
Методика эксперимента заключалась в следующем: 

- образец нагружался до напряжений, превышающих предел текучести, с различной степенью 
деформирования, шаг увеличения остаточных деформаций составлял 2–2,5 %; 

- в нагруженном состоянии определялась прочность методом «среза резьбы»; 

- образец разгружался и определялась прочность металла после разгрузки. 

Были проведены испытания с доведением до пластического деформирования 32 образцов. 
Испытания производились на разрывной машине ГРМ-100М. Каждый образец испытывался на 
прочность методом «среза резьбы» дважды: в исходном состоянии и после механического 
деформирования. 

В результате пластического деформирования металла относительное удлинение образцов было 
в пределах от 0,86 % до 18,1 %, прочность металла по отношению к исходному состоянию 
возросла от 1,3 % до 8,7 %.  

Было установлено, что при деформировании металла с величиной относительной деформации 
до 6 % отклонение прочности металла от исходного состояния носит случайный характер. При 
более высокой степени деформирования прочность металла зависит от величины пластической 
деформации. Результаты испытаний приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Результаты испытания стали на холодное пластическое деформирование 

№ 
п/п 

Средняя 
прочность 
металла до 

испытания 0
PC , 

кН/см2 

Средняя 
прочность 

металла после 
загружения 

K
PC , кН/см2 

Приращение в 
результатах 
испытания, 

0
P

K
P CC − , 
кН/см2 

0

0

P

P
K
P

P C
CCC −

=Δ , 

% 

Остаточное 
относительное 
удлинение δ ,  

% 

1 25,3 25,3 0 0 0,86 
2 25,4 25,1 -0,3 -1,18 3,03 
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№ 
п/п 

Средняя 
прочность 
металла до 

испытания 0
PC , 

кН/см2 

Средняя 
прочность 

металла после 
загружения 

K
PC , кН/см2 

Приращение в 
результатах 
испытания, 

0
P

K
P CC − , 
кН/см2 

0

0

P

P
K
P

P C
CCC −

=Δ , 

% 

Остаточное 
относительное 
удлинение δ ,  

% 

3 24,6 24,0 -0,6 -2,49 5,5 
4 25,0 25,7 0,7 2,8 6,43 
5 25,7 26,9 1,2 4,67 8,5 
6 25,4 27,1 1,7 6,69 13,43 
7 25,8 27,9 2,1 8,14 16,71 
8 25,6 28,2 2,6 10,15 18,14 

 
Было установлено, что прочность металла в зонах с остаточными деформациями отличается от 
прочности металла в конструкции. Другими словами, определение прочности металла 
необходимо проводить в местах, где исключено наличие остаточных деформаций. 

Исследования распределения прочности стали в зоне сварного шва и околошовной зоне 
в проводились на пластинах. Пластины соединялись встык сварным швом с применением 
полуавтоматической и ручной сварки.  

Поверхность пластин разбивалась сеткой (около шва – гуще, в отдалении от шва – реже). Около 
шва линии наносились через 25 мм относительно центра шва, а далее – через 50 мм и 100 мм. 
На каждой линии было выполнено 9 отверстий. Испытания на прочность проводились с обеих 
сторон пластин (рис. 2, 3). 
 

 
Рис. 2. Схема расположения отверстий и результаты определения 

прочности стали при ручной сварке 
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После определения прочности металла соединенных пластин были изготовлены стандартные 
образцы для проведения испытаний на растяжение. Образцы были испытаны на разрывной 
машине. Разрыв образцов происходил в тех местах, где по результатам испытаний методом 
«среза резьбы» были установлены пониженные характеристики металла. Характер разрушения 
образцов приведен на рис. 4. 

 

 
Рис. 3. Схема расположения отверстий и результаты определения 

прочности стали при полуавтоматической сварке 
  

 

 
Рис. 4. Разрушение образцов при испытании на разрыв. 
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Выводы 

1. Метод «среза резьбы» позволяет определить прочность стали в локальных областях 
конструкции с возможностью неоднократного воспроизведения результатов. Применение 
других методов для решения таких задач невозможно. 

2. Метод «среза резьбы» позволяет определить прочность стали практически в любых 
эксплуатируемых конструкциях (за исключением разве что сосудов, работающих под 
давлением, корпусов атомных реакторов и т.п.) без изъятия образцов для последующих 
испытаний. 

3. Прочность металла, в конечном счете, зависит от состояния и места испытания его 
в элементе конструкции. 

4. Полный ответ о виде материала и его прочностных характеристиках можно получить при 
комплексном исследовании, совмещая результаты, полученные с помощью неразрушающих 
методов на физической основе и метода «среза резьбы», а также проведения химического 
анализа металла конструкции. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МОНОЛИТНЫХ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 
Кихья А.Х. 
Дамасский университет, Сирия 
 

Возникновение усадочных трещин и деформаций в монолитных железобетонных перекрытиях 
является одним из наиболее распространенных и опасных явлений, особенно в плитах больших 
пролетов. Эти явления можно считать серьезной проблемой монолитного домостроения. 

Трещины, возникающие от усадки бетона, могут пронизывать всю толщину плиты и, 
следовательно, приводить к существенному изменению жесткости строительной конструкции и 
характеру ее работы  в целом. 

Предлагаемый метод учета и компенсации усадочных явлений в монолитных плитах 
заключается в выполнении между осями колонн  подъема (выгиба) с небольшой стрелой, 
которая впоследствии исчезает в результате действия усадки и эксплуатационных нагрузок. 

Широкое распространение монолитного бетона в строительстве многоэтажных зданий 
порождают некоторые проблемы, требующие скорейшего разрешения. Наиболее серьезным и 
опасным недостатком является усадка, которая приводит к возникновению трещин. Эти 
трещины полностью изменяют характер работы плит. Величина усадочных деформаций бетона 
колеблется в пределах ( ) 51080...20 −⋅=shε  [1], в то время как предельные деформации бетона 

при растяжении (предельная растяжимость бетона) составляет ( ) 5
, 1040...20 −⋅=ubtε ). Обычно, 

в плитах используют бетонные смеси со средним значением относительных деформаций 
усадки ( ) 51060...50 −⋅=shε .  Таким образом, если не ограничивать усадочные деформации, то 
появляются большие усадочные трещины по всей поверхности плиты. Такие трещины могут 
привести к разделению плиты на несколько частей. 

На практике существуют методы ограничения возникновения и распространения усадочных 
трещин. Вот некоторые из них: 

- использование безусадочного  цемента, цена которого в настоящее время достаточно 
высока; 

- выполнение усадочных швов на определенном расстоянии; 

- установка арматуры для восприятия усилий, возникших от усадки; 

- улучшение качества бетона и, особенно, ухода и контроля за его состоянием. 

Однако указанные способы, как правило, не приводят к полному предотвращению усадочного 
трещинообразования в плитах. Эти трещины появляются в результате растягивающих усилий 
от усадки бетона вследствие наличия связей (опор, ребер, колонн, арматуры), неравномерного 
высыхания поверхности и т.п. 

Возникающие внутренние усилия в железобетонных элементах вызывают деформации сжатия 
в арматуре sε  и растяжения – в бетоне btε . Если учесть свободные деформации бетона shε , то 
получим 

sbtsh εεε +=  (1)
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С другой стороны, из условия равновесия внутренних усилий 

bs NN =  (2)

 

Используя теорию упругости, из уравнений (1) и (2) можно получить 
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В формулах (1)…(6): 

btν  – коэффициент упругопластичности бетона при растяжении; 

sbt σσ ,  – напряжения в растянутом бетоне и сжатой арматуре; 

sb EE ,  – начальные модули упругости бетона и арматуры; 

bs EE=α , μ - коэффициент армирования сечения. 

 

Из приведенных соотношений видно, что напряжения в арматуре от усадки бетона снижаются 
по мере повышения коэффициента армирования μ . В то же время напряжения в бетоне 
увеличиваются. 

Рис. 1 отражает изменение напряжений в бетоне и арматуре в зависимости от коэффициента 
армирования и деформаций усадки. 

Усилия от усадки приводят не только к появлению усадочных трещин, но и к деформациям 
в плитах. Ниже приведен расчет стрелы прогиба f , который можно ожидать в плите 
вследствие усадки бетона. 
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1 – 4102 −⋅ ;    2 – 4104 −⋅ ;    3 – 4106 −⋅  
 

Рис. 1. Изменение усилий в бетоне и арматуре с изменением соотношения 
армирования и деформаций усадки, для деформаций усадки shε  

 

Предполагается, что пролет плиты между колонами А и В (рис. 2) равен  L, а дуга выгиба 
вследствие усадки составляет величину S. В этом случае 

( )shsh SSSL εε −=−= 1 , (7)
откуда  

sh

LS
ε−

=
1

; (8)

Из рис. 2 очевидно 

( ) ( )222 2LfRR +−= , (9)

где f  – ожидаемая вследствие усадки стрела прогиба. 

Из (9) получаем 

4

2
2 LRRf −−= . (10)

Из рис. 2 также  видно, что длину дуги S можно 
определить из соотношений 

RS R ϕ=   и  
R

L
R 2

sin =
ϕ . 

 
(11)

Отсюда получаем 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

R
LRS R 2

arcsin2 , (12)
 

Рис. 2. Расчет величины стрелы 
подъема, полученной 
вследствие усадки  
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что дает возможность рассчитать ожидаемую величину выгиба плиты в зависимости от 
деформаций усадки. 
На рис. 3 показаны зависимости между величинами усадки и пролетами плоских плит 

 

 
1 – L = 6,4 м; 
2 – L = 7,0 м; 
3 – L = 7,6 м. 

Рис. 3. Зависимость межу полученными 
стрелой прогиба и деформациями усадки, 

для разных пролетов плиты  L 

1 – 51080 −⋅=shε ;  2 – 51060 −⋅=shε ; 
3 –  51040 −⋅=shε ; 4 – 51020 −⋅=shε ;       

5, 6 – нормируемые величины [2]. 
Рис. 4. Соотношение между пролетами плит 
и ожидаемыми теоретическими стрелами 
подъема для деформаций усадки shε  

 
 

Рис. 4 демонстрирует результаты совместного решения уравнений (7), (8), (9) и (10). 
Анализируя рис.4, можно установить величину ожидаемых деформаций. Так, при 

51040 −⋅=shε  и 6=L  м 51,73=f  мм (кривая 3), а при 51020 −⋅=shε  и 6,7=L  м 

35,71=f  мм (кривая 4), что больше нормируемых величин (см. кривые 5 и 6). 

Опыт показывает, что фактические величины вгибов значительно меньше вычисленных 
вследствие влияния контурных балок, колонн и длительных процессов ползучести. Указанные 
деформации зависят от качества бетона, условий твердения, способа приложения нагрузок, 
армирования и многих других факторов. Поэтому определенные расчетом величины 
оказываются сугубо приближенными. 

Для определения величины фактических деформаций, которые могут возникнуть в плитах 
в результате приложения эксплуатационных нагрузок, деформаций усадки и ползучести бетона 
проведены экспериментальные исследования монолитных плит на одном из строящихся 
объектов (рис. 5). 

Суть эксперимента заключается в создании соответствующей плиты, ограниченной 
контурными балками и колоннами с подъемом очень маленькой высоты. После разборки 
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опалубки в результате возникших в плите 
деформаций от приложенной внешней 
нагрузки плита приобретает плоскую форму. 
Таким образом, величина подъема погашается 
за счет величины ожидаемой деформации 
в плите. 

В силу того, что контурные балки и колонны 
создают жесткое защемление плиты,  
появляются усилия сжатия, которые 
оказывают сопротивление усилиям, 
возникшим вследствие усадки бетона. Эти 
усилия могут полностью уравновесить 
усадочные напряжения или ограничить 
усадочные трещины. 

Деформации, возникающие в плитах, 
измеряли с помощью точных геодезических 
приборов в точках, указанных на рис. 6. Для  
проведения измерений использовали 
металлические марки в разных точках плит. 

Опалубка плиты № 1 была приподнята в середине пролета на 100 мм, плиты № 3 – на 60 мм, 
а плита № 2 оставалась без подъема. На стадии укладки были отобраны пробы, по которым 
впоследствии определяли физико-механические свойства бетона. 

Первые измерения выполнены непосредственно 
после укладки бетона. Проведены измерения всех 
точек с определением деформаций по трем 
коэффициентам. Эти измерения были приняты 
в качестве опорных (исходных) данных. После 
снятия опалубки через 30 дней величина стрелы 
выгиба, полученная непосредственно с учетом 
собственного веса была определена в каждой точке 
измерения сразу же после снятия опалубки. 

Далее измерения выполняли через каждые 2 месяца, 
а также при каждом изменении нагрузки. Таким 
образом выполнены измерения сразу же после 
укладки бетона, после приложения нагрузки, равной 
400 кг/м2, а также после разопалубки следующего 
этажа и устройства полов, что дополнительно 
составляет 300 кг/м2. 

Измерения, выполненные через 6 месяцев и через 
год, показали результаты, приведеные на рис. 7…12. 

 
 

 
Рис. 5. Опалубочные чертежи перекрытия, 

на котором проведены испытания 
(плиты 1, 2, 3) 

 

 
 

1 – исследуемые плиты;   
2 – конструкция марки 
Рис. 6. Места установки 

измерительных марок и их форма 
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Условные  обозначения: 

– стрела подъема перекрытия до съема опалубки; 
– стрела подъема перекрытия после съема опалубки под действием собственного веса; 
– стрела подъема перекрытия под нагрузкой от опалубки и свежеуложенного бетона (400 кг/м2); 
– стрела подъема перекрытия после снятия опалубки вышестоящего этажа; 

 – ожидаемая стрела подъема от эксплуатационной нагрузки; 
  – теоретический прогиб без учета подъема. 

Рис. 7. Стрелки выгиба и прогиба в плите № 1 от различных видов загрузок 
 

 
Рис. 8. Стрелки прогиба в плитах № 2 от различных видов нагрузок 

(Условные обозначения – см. рис. 7) 
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Рис. 9. Стрелки выгиба и прогиба в плите № 3 от различных видов нагрузок 

(Условные обозначения – см. рис. 7) 
 

1, 2 – до снятия опалубки; 3 – после снятия опалубки; 4 – первое приложение нагрузки;  
5, 6, 7, 8 – после второго приложения нагрузки. 

Рис. 10. Стрелки прогиба в середине  плиты № 1 от различных видов нагрузок 
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Рис. 11. Теоретические и экспериментальные прогибы в середине плиты № 2 

от различных видов нагрузок 
(Условные обозначения – см. рис. 10) 

 

 
Рис. 12. Теоретические и экспериментальные прогибы в середине плиты № 3 

от различных видов загрузок 
(Условные обозначения – см. рис. 10) 
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В плите №2 было замечено образование усадочных трещин у краев и в углах сразу же после 
снятия опалубки. В плитах №1 и 3 такие трещины после распалубливания не были замечены. 
Однако со временем приборы показали наличие нескольких микротрещин, которые 
невозможно заметить невооруженным глазом. 

На рис. 10, 11 и 12 приведено сопоставление изменения во времени экспериментальных и 
теоретических прогибов в середине плит №1, 2 и 3 под воздействием различных нагрузок. 

Анализируя приведенные рисунки, можно сделать следующие выводы: 

1. Размеры прогибов при одинаковых нагрузках в плитах № 1 и 3, выполненных с выгибом 
составляют 20…30 % от прогибов плиты № 2, выполненной без  выгиба. 

2. Экспериментальные прогибы в плитах с выгибами не превышают 30 % теоретической 
величины. 

3. Фактические значения прогибов в плитах без выгиба около 85 % их теоретической 
величины. 

Таким образом, экспериментами установлено, что создание выгиба в плоских плитах приводит 
к результатам, которые позволяют: 

- избежать или существенно ограничить прогибы и трещинообразование от усадки бетона; 

- перераспределять усилия в плите, что способствует повышению сопротивления ее внешним 
нагрузкам. 

 
Выводы 

Выполнение плиты с небольшой вспарушенностью  в виде выгиба (обратной стрелки подъема) 
приводит к уменьшению прогибов и усадочных трещин, а также деформаций после 
приложения внешних нагрузок. 

Для того, чтобы величина выгиба создавала положительный эффект, она должна быть 
выполнена в пределах 30 % от ожидаемой расчетной величины прогиба. 

Более точное решение вопроса деформативности и трещиностойкости плоских плит пролетом 
свыше 5 м при  действии деформаций усадки и внешних нагрузок требует постановки более 
широких экспериментальных исследований. 
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Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна  
 

Багато металів, включаючи залізо, у природі зустрічається у виді оксидів та солей. Під час 
термічного впливу метал отримує та акумулює енергію, проте такий стан є нестабільним і як 
правило веде до переродження, тобто у процесі експлуатації метал намагається поєднатися 
з елементами із навколишнього середовища та повернутися до свого первісного стану, 
поступово втрачаючи акумульовану  енергію. Цей процес переходу металів у більш стабільний 
стан є окисленням або їх корозією [1].  

Сталь має природну тенденцію до корозії як процесу повернення до первісного стану. 
Натомість у високолужних розчинах у наслідок формування пасиваційної плівки на поверхні 
металу залізо є пасивним до впливу середовища та нездатним до перетворення [2]. Такі умови 
може створити захисний шар бетону вздовж арматури. Це пов‘язано з тим, що при застосуванні 
мінеральних в’язних, таких як цемент, при гідратації формується значна кількість Ca(OH)2, 
який після насичення бетону водою утворює розчини, що локалізуються у поровому просторі, у 
тому числі на границі фаз «бетон-метал». Подібний механізм сприяє формуванню 
високолужного середовища на поверхні закладних елементів та їх захисту від корозії [3].  

Для пояснення пасивності поверхні сталі в лужних розчинах існують наступні уявлення: 

- за першою теорією на поверхні металу утворюється осад гідрооксиду заліза, що має високу 
адгезію та не розчиняється у середовищі з високим рівнем рН й таким чином служить 
інгібітором корозії; 

- згідно іншого погляду завдяки розряду іонів ОН– на поверхні сталі утворюється плівка 
з Fe2O3 або Fe3O4, яка забезпечує захисний бар‘єр заліза, так звану пасиваційну плівку [4]. 

У лужному середовищі свіжого бетону на арматурі поетапно утворюється захисний шар 
гідрооксидів та оксидів заліза за наступною схемою: 

2Fe2+ + 4(OH–) + 1/2 O2 → 2 FeO(OH) + H2O 

2 FeO(OH) → Fe2O3 + H2O 

Плівка окислів заліза на поверхні забезпечує високий ступінь захисту, незважаючи на наявність 
окислювача. Це уявлення призвело до помилкового судження про те, що залізобетон є «вічним 
матеріалом». Тривалий досвід експлуатації свідчить про нездатність бетону зберігати пасивний 
стан сталі (рис. 1). 

Високий рівень рН (близько 12) порової вологи у бетоні формує та підтримує пасиваційну 
плівку на поверхні арматури [5]. Допоки плівка залишається неушкодженою, сталь є інертною 
до процесів корозії. При пошкодженні пасивального шару оксидів кисень отримує доступ до 
взаємодії у реакцію із залізом, що є головною причиною ініціації деструкції сталі [6]. Розвиток 
цих процесів не відбувається, якщо бетон навколо арматури буде сухим або постійно 
насиченим вологою. Для виникнення та розвитку процесів корозії необхідна присутність кисню 
як фактору деполяризації сталі та води як середовища хімічної взаємодії.  
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a б 

 
(а) трубка водовідводу та (б) ригель опори і плити проїзної частини моста. 

Рис. 1 – Стан залізобетонних елементів конструкцій після тривалої експлуатації 
 

Для виникнення корозії необхідна деполяризація заліза, іншими словами  поява та 
функціонування гальванічних пар, що складаються з анодних та катодних ділянок, поєднаних 
металевим провідником та електролітом. Як електроліт у випадку «бетону-залізо» в основному 
виступають лужні водні розчини, які додатково можуть містити іони, що активують  корозію, 
наприклад – хлориди, сульфати та ін. В більшості випадків фронт проникнення 
корозійноактивних іонів або корозія бетону (карбонізація) носить нерівномірний характер 
вздовж металевого стрижня арматури. Це сприяє утворенню гальванічних пар на арматурі 
у зонах з різними фізико-хімічними показниками бетону (рис. 2.). Сталь починає втрачати іони 
заліза (Fe2+), що переміщуються у навколишній електроліт, а вивільнені електрони – 
до катодних ділянок, що утворює більш від’ємний потенціал. Різниця потенціалів між 
анодними та катодними ділянками у внутрішній структурі викликає електричний струм, що 
протікає через електроліт, яким заповнено поровий простір у бетоні, та метал арматури [7].  
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Рис. 2. Схема корозії 

 
У будь-якій електрохімічній комірці корозійні процеси керуються різницею у потенціалі або 
вольтажі, що виникає між анодом та катодом. Різниця зарядів у стальній арматурі в бетоні 
може бути створена нерівномірністю умов на поверхні металу та відмінностями у складі 
електроліту на різних ділянках. Поверхня металевої арматури, що закладена у бетон, має значні 
зміни у геометрії, це може бути причиною формування відмінностей у потенціалі. 
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Причиною виникнення різниці у потенціалах, достатньої для початку корозії, можуть бути 
місця з іншорідними включеннями або механічними пошкодженнями. Електроліт та поровий 
простір, що оточує арматуру, можуть мати різну концентрацію іонів, кисню, відмінності 
у вологості та температурі. Ці відмінності можуть дати можливість для початку роботи 
макроскопічних гальванічних елементів, де анод та катод будуть знаходитися на одній ділянці. 
Макрогальванічні елементи частіше всього з’являються у місцях перев’язування арматури. 
Причиною їх появи є відмінність потенціалів між арматурними стержнями, що знаходяться 
у різних шарах тіла бетону, наприклад, ближче до зовнішньої поверхні та/або знаходяться 
у межах корозійного фронту [5].        

Разом з водою до тіла бетону через пори потрапляють агресивні речовини. Найбільш 
корозійноактивними по відношенню до арматури вважаються іони хлору [8].  Дана проблема 
актуальна з двох причин. По-перше, на відміну від вуглекислотної корозії, що потребує 
значного часу для нейтралізації бетону, деструкція металу під дією хлоридів залежить тільки 
від кінетики доступу даних іонів до поверхні і може відбуватися за умов високо рівня рН. 
З іншої сторони, на сьогодні найбільш поширеним антиожеледним реагентом залишаються 
солі, що містять іони хлору.  У промислових зонах окрім солей  джерелом хлоридів у бетонах 
можуть бути газоподібний хлор, концентрація якого у повітрі досягає 1...20 мг/м3, або 
хлористий водень [9].    

Хлориди, що проникають до тіла бетону, є причиною ініціації та прискорення корозії, так як за 
їх присутності відбувається руйнування пасиваційного шару оксидів на поверхні сталі, навіть 
за умов високої лужності. Окислення прискорюється через формування залізо-хлоридних 
комплексів, які потім розкладаються на оксиди заліза та іони хлоридів, котрі знову вступають у 
реакції [9]: 
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Хлориди, що вільно пересуваються у приарматурній зоні, сприяють утворенню різниці 
потенціалів. За таких умов  вони сприяють ущільненню потоку іонів та пришвидшують корозію 
заліза. Процес корозії сталі у бетоні носить незгасний характер, у роботі [10] цей факт 
пояснюють наступним чином – перетворення металу проходить з формуванням рихлих 
окисних плівок, при цьому на границі фаз електроліт-метал утворюється хлорид заліза, саме 
останній формує прошарок, що не забезпечує адгезійну взаємодії металу з його окислами. 
Тобто шар FeCl4–

6 та слабозв’язані окисні плівки сприяють вільному доступу корозійних 
агентів до поверхні сталі у анодних ділянках. 

Продукти корозії після осадження викликають внутрішній тиск у бетоні за рахунок 
збільшенням об’єму, це веде до тріщіноутворення вздовж арматурних стрижнів. В свою чергу 
наявність тріщин стає причиною зменшення морозостійкості бетону та покращання доступу 
агресивних речовин до поверхні арматури. У зимовий період розклинювальний тиск льоду 
у тріщинах сприяє їх розкриттю, та процес корозії як металу, так і бетону набирає 
лавиноподібного характеру [11]. 

Електрохімічна корозія може виникнути у випадку, коли два різних за складом сплави або різні 
метали потрапляють у електроліт. Один із металів буде кородувати у той момент як інший 
метал з більш позитивним потенціалом залишиться неушкодженим. Цинк, алюміній та магній 
мають більш негативний потенціал ніж сталь. У випадку розміщення цих металів разом зі 
сталю у електроліт вони будуть кородувати, а залізо буде захищено. Інші матеріали такі, 
як мідь, будуть пасивними поки сталь буде кородувати [12]. 
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Виходячи з наведених вище даних, можна сформулювати необхідні умови корозії арматури 
у бетоні: 

- деполяризація металу з утворенням анодних та катодних локальних ділянок; 

- вологість – необхідний доступ вологи до приарматурної зони (краплинне зволоження, 
капілярний підсос, конденсація водяної пари); 

- кисень – для процесу перетворення заліза необхідна наявність кисню у зоні реакції. 

Таким чином, визначення умов проходження електрохімічної корозії металу дозволяє 
стверджувати, що з розмаїття засобів захисту сталі в бетонних конструкціях слід звернути 
увагу на заходи, у процесі яких створюються щільні плівки на поверхні арматури, які, по-
перше, забезпечують пасивність металу; по-друге, перешкоджають доступу іонів-активаторів 
корозії. Технологічно це може бути реалізовано такими  шляхами: застосуванням мігрувальних 
інгібіторів корозії, які утворюють із металом щільні окисні плівки, формуванням на поверхні 
бетону захисно-декоративних покриттів або застосування катодного захисту арматури при 
використанні металів з більш від’ємним потенціалом [13]. 
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УДК 624.012.3 
 

ВПЛИВ АРМУВАННЯ ПІНОБЕТОННИХ ЗРАЗКІВ ПЛИТ 
НА ЇХ НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ ПРИ ПРОДАВЛЮВАННІ 

 
Коваль П.М. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
Демчина Х.Б. 
Гладишев Г.М. 
Національний університет “Львівська політехніка” 
 

У лабораторії кафедри "Будівельні конструкції та мости" НУ "Львівська політехніка" 
у 2007 році були проведені експериментальні дослідження пінобетонних армованих і 
неармованих зразків плит з різним армуванням на продавлювання. Для дослідних зразків 
використовувався пінобетон виготовлений методом неавтоклавного формування, на українському 
цементі ПЦ-400 та польському цементі РС-32,5 з використанням піноутворювачів фірми 
"BAUCHEMI". Проектна марка пінобетону РВ 800÷1000. 

Для даних випробувань було розроблено методику експериментальних досліджень на продавлювання 
пінобетонних плитних взірців та виготовлена спеціальна установка (рис. 1).  

 
а) б)                                                                      

 

в)

 

 
 
 

а) розміщення індикаторів для заміру вертикальних переміщень: 
вдавлювання штампу у стиснутій зоні; прогинів у розтягнутій зоні; 

б) розміщення мікроіндикаторів для заміру деформацій у стиснутій зоні; 
в) розміщення мікроіндикаторів для заміру деформацій у розтягнутій зоні 

Рис. 1. Схема експериментальної установки для випробування на продавлювання 
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Відповідно до планів досліджень всі зразки експериментальних плит були прийняті 
з однаковими геометричними розмірами 500х500х150 мм та поділені на чотири підсерії 
в залежності від характеру їх армування:  

• 1 підсерія представлена чотирма неармованими плитами марок П-1, П-2, П-3, П-4; 

• 2 підсерія представлена трьома плитами марок П-5, П-6, П-7 відповідно армованими сітками 
з комірками 50 х 50 мм з арматурного дроту ∅ 4Вр-I у нижній, верхній, у нижній та верхній  зонах 
поперечного перерізу плит з віддалями від верхньої та нижньої граней по 18 мм; 

• 3 підсерія представлена двома плитами марки П-8, П-9 відповідно армованими двома 
стільниковими сітками  (чарункою 15х30 мм) у нижній зоні поперечного перерізу з віддаллю 
від нижньої грані по 18 мм;    

• 4 підсерія представлена одною плитою марки П-10, яка   армована кільцем діаметром 
466,5 мм з поперечним перерізом  60х0,55 мм у нижній зоні поперечного перерізу 
з віддаллю від нижньої грані до центру 30 мм. 

Після проведення експериментальних досліджень пінобетонних армованих і неармованих 
зразків виконали аналіз характеру руйнування пінобетонних плит [1]. Цей аналіз показав, що  
армування плит суттєво впливає на характер їх руйнування. 

Руйнування плит 1 підсерії відбулося внаслідок збільшення деформацій на розтяг пінобетону 
на нижній грані плити та утворення похилих тріщин від продавлювання бетону. 

Руйнування плит 2 підсерії: П-5, П-6, П-7 відбулося внаслідок збільшення деформацій 
розтягнутої арматури нижньої сітки та утворення похилих тріщин від продавлювання бетону. 

Руйнування плит 3 та 4 під серій, так само як і у 2 підсерії, проходили внаслідок збільшення 
деформацій розтягнутої зони з утворенням похилих тріщин від продавлювання бетону і на 
останніх етапах навантаження супроводжувалося значними приростами деформацій 
розтягнутої арматури, стиснутого бетону у центральній частині прольоту, утворенням 
концентричних та радіальних тріщин у нижній зоні плити.  

Результати досліджень на стиск пінобетонних кубів, забетонованих одночасно зі зразками 
експериментальних плит, наведено у табл.1. Виконана статистична обробка міцнісних 
характеристик пінобетону, з якого сформовано експериментальні плити, показала, що 
коефіцієнт варіації U коливається в межах замірів міцнісних характеристик по кожному зразку 
між U = 0,9%÷15,6 %, що вказує на значне коливання його міцності в деяких зразках, і ці 
значення коефіцієнтів варіацій коливаються навколо нормативного значення U = 13,5 % – за 
рекомендаціями [2], що вказує на недостатній контроль якості пінобетону при виготовленні 
зразків в лабораторії. 

Виходячи із статистичної обробки фактичних міцнісних характеристик пінобетону плит, можна 
засвідчити, що по експериментальних  плитах (табл. 1) клас “В” пінобетону коливається від 
В0,25 до  В1,5, що вказує на значне коливання його міцності по окремих зразках і на 
недостатній контроль якості складових пінобетону при виготовленні експериментальних  
конструкцій. Цей факт дещо ускладнив загальну обробку дослідних даних. 
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Таблиця 1 – Міцність пінобетонних кубиків 

Розміри 
кубиків,  мм G Fu Rі Rm σ V Rm,s

er B Rbt.i Rbt.
m 

М
ар
ка

 
пл
ит
и 

а b h г кг кПа кПа кПа - кПа MПа кПа кПа 
101 96 100 795 450 455 29,6 
103 101 100 860 530 500 31,5 П

-1
 

94 97 109 - 370 406 

453,7 47,0 0,104 376,6 0,375 

27,4 

29,5 

98 90 92 580 230 256 20,2 
94 89 96 540 250 293 22,1 П

-2
 

99 100 96 640 310 307 

285,3 26,4 0,092 242,1 0,250 

22,8 

21,7 

96 100 92 1000 1590 1625 69,1 
96 93 94 997 1550 1703 71,3 П

-3
 

102 98 100 - 1510 1511 

1613 96,8 0,060 1454 1,500 

65,8 

68,7 

97 98 98 772 460 475 30,4 
100 97 95 745 510 516 32,2 П

-4
 

98 97 99 - 470 494 

495,0 20,5 0,041 461,4 0,450 

31,2 

31,3 

97 103 88 550 340 334 24,1 
100 93 93 680 480 406 27,4 П

-5
 

103 98 106 740 280 372 

370,7 36,0 0,097 311,6 0,300 

25,9 

25,8 

98 94 90 620 375 399 27,1 
97 91 95 695 510 467 30,1 П

-6
 

93 92 94 550 345 396 

420,7 40,2 0,095 354,8 0,350 

27,0 

28,1 

100 97 97 710 520 526 32,6 
102 98 102 840 600 589 35,1 П

-7
 

96 93 94 -   556 

557,0 31,5 0,057 505,3 0,500 

33,8 

33,8 

97 96 94 582 540 569 34,3 
100 105 95 650 620 579 34,7 П

-9
 

      -   575 

574,3 5,0 0,009 566,1 0,550 

34,6 

34,5 

107 97 98 630 490 463 29,9 
90 95 100 610 640 634 36,9 

П
-1

0 

      -   572 

556,3 86,6 0,156 414,4 0,400 

34,5 

33,8 

 
Обробка результатів експериментальних досліджень пінобетонних плитах показала чіткі 
залежності прогинів, деформацій пінобетону на стиснутій та розтягнутій гранях, характер  
деформацій пінобетону при вдавлюванні штампу від поетапного збільшення навантажень.  

Ці експериментальні залежності наведено на рис.2. 
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а) прогини експериментальних зразків; б) деформації на стиснутій грані; в) деформації на 

розтягнутій грані; г) вдавлювання штампу у пінобетон на стиснутій грані плит. 
Рис. 2.  Експериментальні залежності 
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Несна здатність та характер руйнування експериментальних плит при постійній схемі їх 
випробування залежали, у першу чергу від міцності пінобетону на розтяг, а в другу чергу – 
від проценту і характеру армування плит. 

Для розрахунку плит на продавлювання була використано формулу, наведену у "Рекомендаціях 
по проектуванню бетонних і залізобетонних конструкцій до СНиП 2.03.01-84* [2]. 

71,0
0hURF mbt ×××≤ α ,                                             (1) 

де:  F – сила продавлювання;  

α  – експериментальний коефіцієнт,  визначений нами для пінобетонних дослідних 
плит – 0,80; 

Um  – середнє арифметичне значення периметрів верхньої та нижньої граней піраміди 
продавлювання, яка утворюється при продавлюванні в межах робочої висоти перерізу плити. 
Кут нахилу бічних граней піраміди продавлювання  прийнятий 45°;  

Rbt  – міцність пінобетону на розтяг, яку визначали за формулою Фере;  

h0 – висота робочої зони; число 0,71 = tg 45°. 

Порівняння відносних експериментальних та теоретичних значень несної здатності 
пінобетонних плит за рекомендаціями  [2] та за формулою апроксимації (2)  на рис. 3,  для 
оцінки впливу процента  та характеру армування плит наведене у табл. 2. 

Таблиця  2 – Порівняння експериментальних та теоретичних значень несної здатності плит 
 

h hо Fu.ex
p Rm Rbt Um 

U
m

*h
 

0,
71

 

U
m

*h
о  

0,
71

 

α μ Fu teor 

Fu
/F

u 
te

or
 

Fu
/F

u 
te

or
 за

 
фо

рм
ул
ою

 ( 
2 

) 
 р
ис

. 3
 

П
ор
ів
ня
нн
я 

№
 п
ли
ти

 

см см кН кН/м2 кН/м2 см м м - % кН - - - 
П-1 14,5  5,0 450 29,4 98,0 0,200 - 0,80 0,0 4,70 1,06 1,00 1,06
П-2 15,2  5,8 450 29,4 100,8 0,216 - 0,80 0,0 5,07 1,14 1,00 1,14
П-3 14,7  5,6 557 33,8 98,8 0,205 - 0,80 0,0 5,54 1,01 1,00 1,01
П-4 14,7 10,0 5,9 599 35,5 98,8 0,205 - 0,80 0,0 5,81 1,01 1,00 1,01
П-5 14,5 1,8 5,6 370 25,8 98,0 0,200 - 0,80 0,0 4,13 1,36 1,00 1,36
П-6 14,3 12,5 9,5 495 31,3 97,2 - 0,171 0,80 0,20 4,28 2,22 2,13 1,04
П-7 14,4 12,6 28,0 1610 68,7 97,6 - 0,173 0,80 0,35 9,52 2,94 2,97 0,99

П-8 14,6 12,8 9,5 557 33,8 98,4 - 0,177 0,80 0,18 4,80 1,98 2,01 0,98
П-9 14,7 12,9 9,0 557 33,8 98,8 - 0,180 0,80 0,18 4,86 1,85 2,01 0,92
П-10 14,5 11,5 5,2 290 21,9 98,0 - 0,159 0,80 0,12 2,78 1,87 1,65 1,14

             Сер.= 1,07
             σ = 0,12

             V = 0,12
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Вплив процента армування експериментальних пінобетонних плит на відносні значення 
фактичної несної здатності до теоретичної з великою імовірністю описується лінійною 
залежністю (2), яку наведено на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Вплив процента армування експериментальних плит на відносні значення 

фактичної несучої здатності до теоретичної  

 

 

У першому наближенні рекомендуємо для визначення впливу міцності пінобетону і розтяг та 
процента армування на несну здатність пінобетонних плит на продавлювання користуватися 
формулою: 

                                       ,)16163,5()
71,0

( 0 +×××××≤ μα hURF mbt                                            (3) 

 

яка за даними табл. 2 дає середнє значення збігу 1, 07 при порівнянні експериментальних та 
теоретичних значень несних здатностей пінобетонних плит на продавлювання, при коефіцієнті варіацій 
U = 12 % та діапазоні коливань 0,92÷1,14. За винятком плити П-5, несна здатність якої підвищилася  
на 36 % у порівнянні з неармованими плитами. Це виникло очевидно через значне збільшення ділянки 
прикладання зосередженого навантаження за рахунок армування верхньої зони плити і збільшення її 
жорсткості на згин. 
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Висновки 

1. Проведений аналіз даних випробувань на продавлювання десяти пінобетонних плит 
чотирьох підсерій показав, що зміна виду армування та його розташування по вертикальній 
осі перерізу плит суттєво впливають на їх несну здатність.    

2. Аналіз існуючих нормативних документів показав відсутність методики розрахунку  несної 
здатності при продавлюванні згинаних пінобетонних плитних елементів в залежності від 
зміни виду армування та його розташування по вертикальній осі перерізу плит. 

3. При різних рівнях розташування додаткових сіток найвищу несну здатність на 
продавлювання має плита П-7, яка, за рахунок збільшення армування у 2 рази у порівнянні 
з плитою П-6 має збільшу у 28/9,5=2,95 рази несну здатність.  При розташуванні сітки 
у верхній стиснутий частині плити П-5 вона має меншу у 9,5/5,6=1,7 рази несну здатність 
ніж плита П-6, в якій сітка розташована у нижній розтягнутій зоні плити. 

4. Використання формули Фере для оцінки міцності пінобетону на розтяг дало можливість 
порівняти несучі здатності експериментальних пінобетонних плит, середня кубкова  
міцність яких  коливалася від  450 кПа  до 1610 кПа. 

5. Порівняння експериментальної несної здатності Fu.
exp та розрахункової Fu.

theor*, обчислених за 
апроксимаційною залежністю (3), показало, що середнє значення Fu.

exp / Fu.
theor* = 1,07 (діапазон 

коливань 0,92÷1,14) при середньоквадратичному відхиленні σ=0,12 та коефіцієнті варіації U = 12 %. 
Це вказує на високу кореляційну залежність між експериментальними та теоретичними значеннями за 
формулою (3), що підтверджує достовірність експериментальних даних.  

6. Величина продавлювання штампу при фіксованому навантаженні Fi=5 кН у неармованих 
плитах П-1, П-2, П-3, П-4 з пінобетону у  130/32,5 = 4 рази більші, ніж у плити П-5 з верхньою 
сіткою.  

7. Несна здатність плит ідентична характеру зміни процента їх поздовжнього армування та 
міцності пінобетону на розтяг.  

8. Збільшення в межах плит процента поздовжнього армування при однакових навантаженнях 
зменшує граничні деформації бетону на їх стиснутій грані. 

9. В нормативних документах занижується фактична несна здатність Nu.theor експериментальних 
армованих пінобетонних плит, в залежності від процентів їх поздовжнього армування 
у порівнянні з неармованими плитами  в 1,01÷2,94 рази (табл. 2). 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ СКЛАДІВ ПІНОБЕТОНУ 
З НЕОБХІДНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ НА ПІДСТАВІ 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-СТАТИСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ 

 
Коваль П.М. 
Кушнір О.В. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
Мартинов В.І. 
Одеська Державна академія будівництва та архітектури 
 
Однією з найважливіших задач в забезпеченні необхідної якості штучних будівельних 
матеріалів є раціональний і правильний добір початкових компонентів. 

За більш ніж вікову історію бетону розроблено багато різних методів і способів проектування 
складів. Всі ці методи носять розрахунково-експериментальний або експериментально-
розрахунковий характер [1, 2]. 

При проектуванні складів бетону розрахунково-експериментальні методики застосовуються як 
на стадії лабораторних підборів, так і при апробації їх у виробничих умовах. При використанні 
експериментально-розрахункових методик перевірка відповідності необхідних показників 
проводиться тільки у виробничих умовах, оскільки склади призначаються на підставі 
експериментальних даних. 

Методики розрахунку складів важкого бетону спрямована на забезпечення необхідної міцності 
бетону. Ця задача ускладнюється при проектуванні складів легких і коміркуватих бетонів, 
де необхідно забезпечити не тільки показники міцності, але і отримати матеріал необхідної 
густини. 

Методика розрахунку складів ніздрюватого бетону, що приводиться в літературі, передбачає 
розрахунок складу для забезпечення необхідної густини і ніяк не враховує необхідних 
характеристик міцності матеріалу [2, 3]. Міцність визначається після виготовлення і 
випробування зразків. У випадку незабезпечення складом необхідних показників за міцністю 
необхідно коригувати склад і знову його перевіряти. Оскільки марковна міцність матеріалів на 
основі портландцементу визначається в 28-ми добовому віці, процес добору складів, 
що забезпечують необхідну міцність, може бути достатньо тривалим і трудомістким. Крім того, 
в методиці, яка пропонується для застосування нормативними документами [2, 3], 
використовується велика кількість різних емпіричних коефіцієнтів, залежних від характеристик 
матеріалів, які використовуємо, і способу тверднення бетону. 

Охарактеризована вище методика добору складів ніздрюватого бетону приводиться 
в літературі 30-40-літньої давності. За цей час в технології коміркуватих бетонів відбулися 
суттєві зміни, особливо це стосується використання різних хімічних добавок, за допомогою 
яких можна в значній мірі регулювати властивості ніздрюватого бетону. 

В цій роботі представлено розроблений алгоритм розрахунку складів пінобетону, що 
забезпечує необхідні показники міцності і середньої густини. В основу закладено інформацію, 
отриману в результаті реалізації трифакторного експерименту, охарактеризованого в роботі [5]. 

Даний підхід дозволяє вивчити поведінку матеріалу у всьому об'ємі з багатьма чинниками. 
А спільний аналіз експериментально-статистичних моделей дозволяє прогнозувати отримання 
матеріалу не тільки з необхідною середньою густиною, але також міцністю, водостійкістю, 
характеристиками реології та ін. 
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Розрахунок складу, що забезпечує отримання пінобетону необхідної міцності, проводиться на 
підставі математичної моделі логарифма міцності пінобетону середньою густини в сухому 
стані і має вигляд:  
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Далі на підставі математичної моделі проводять побудову ізоліній міцності пінобетону (рис. 1). 
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Рис. 1. Ізолінії міцності пінобетону 
 

Ізолінії міцності побудовано при фіксованому значенні чинника Х1 – кількості наповнювача. 

Далі за ізолінією необхідної міцності призначається склад компонентів пінобетонної суміші, 
що забезпечує отримання цієї міцності. 

Заздалегідь за ізолініями водопотреби суміші розчину визначають значення В/Т відношення 
(рис. 2). 

Наприклад, необхідно запроектувати пінобетон міцністю 4,6 МПа. По ізолініях міцності можна 
бачити, що такій міцності відповідає достатньо велика сукупність точок простору чинника і, 
відповідно, безліч різних складів. Враховуючи економічні параметри, вибираємо область 
простору чинника з мінімальною кількістю в’язного і мінімальною густиною. Ці умови 
виконуються при вмісті наповнювача 30 % і густині суміші 1220 кг/м3. Таким чином, є всі 
необхідні дані для розрахунку складу пінобетону. Витрату компонентів пінобетонної суміші 
розраховують за формулами (1.2–1.4). 
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Рис. 2. Ізолінії водопоглинання 

 

Приклад розрахунку: 

Витрата цементу: 

Ц = n · Т · К = 1220 · 0,7 · 0,85 = 725,9 кг   [1.2] 

 
Витрата наповнювача: 

Н = Т – Ц = 1220-725,9 = 494,1 кг    [1.3] 
 

Витрата рідини замішування: 

Р = Т · В/Т = 1220·0,40 = 488 кг    [1.4] 
 

де     Т – сумарний вміст твердих складових в пінобетоні, кг; 

Ц – витрата цементу, кг; 

Н – витрата наповнювача, кг; 

В – витрата води, л; 

К – коефіцієнт, що враховує кількість хімічно зв'язаної води, К = 0,85-0,9; 

n – частка цементу в сухих компонентах. 

Для полегшення трудомісткості розрахунків розроблена блок-схема розрахунку складів 
пінобетону із заданими показниками міцності і з урахуванням вартості сировинних матеріалів. 
Блок-схема приведена нижче. 
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Х2=-1 ТО 1 

В=В1+В12*Х2 

А=В11 

С = - R + B0 + B2 * X2 + B3 * X3 + B23 * X2 * X3 + 

D = B^2 – 4*A*C 

M1 = (-B + √D) / 2*А 

M2 = (-B – √D) / 2 * A 

ПОЧАТОК

ВВЕДЕННЯ ДАНИХ: КОЕФІЦІЄНТИ ЕСМ (В0…В33); Х1, 
Х2, Х3; ДІЙСНІ ЗНАЧЕННЯ ЗМІННИХ ФАКТОРІВ 

(F1…F6); ФІКСОВАНІ ПОКАЗНИКИ ВЛАСТИВОСТЕЙ R; 
ГУСТИНА М; ВОДОТВЕРДЕ ВІДНОШЕННЯ* V; 

ВАРТІСТЬ МАТЕРІАЛІВ (К1… К4). 

D = > 0 

(-1 < M1 < 1) and  
(-1 < M2 < 1) 

ні 

ні 
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ПЕРЕВЕДЕННЯ КОДОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ФАКТОРІВ В 
НАТУРАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ: 

N1 = M1 * (F2 – F1) / 2 + (F1 + F2) / 2 
C1 = 100 – N1 

N2 = M2 * (F2 – F1) / 2 + (F1 + F2) / 2 
C2 = 100 * N2 

D1 = X2 * (F4 – F3) / 2 + (F3 + F4) / 2 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ПО 1-ОМУ РІШЕННЮ: 
С3 = М * С1 / 100 

С4 = (С3 * 0,15 * С3) / 1000 
N4 = (M * N1 / 100) / 1000 

D4 = (C4 * 1000) * D1 / 1000 

РОЗРАХУНОК СКЛАДУ ПО 2-ОМУ РІШЕННЮ: 
С5 = М * С2 / 100 

С6 = (С5 * 0,15 * С5) / 1000 
N6 = (M * N2 / 100) / 1000 

D6 = (C6 * 1000) * D1 / 1000 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СКЛАДУ ПО 1-МУ РІШЕННЮ: 
P1 = C4 * K1 
P2 = N4 * K2 
P3 = D4 * K3 

S = S = 

РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ СКЛАДУ ПО 2-МУ 
РІШЕННЮ: 
P6 = C6 * K1 
P7 = N6 * K2 
P8 = D6 * K3 

P9 = P6 + P7 +P8

S > P4

S > P4

так ні 
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S1 = S1 = 

ЗАПИСЬ ЗНАЧЕНИЙ В МАССИВ: 
SS [X2] = S                       SS1 [X2] = S 
CC4 [X2] = C4                  CC6 [X2] = C6 
NN4 [X2] = C4                  NN6 [X2] = N6 
DD4 [X2] = D4                  DD6 [X2] = D6 

FOR Z = -1 TO 1 

Sum1 = SS [z] 

Sum2 = SS1 [z] 

ВИВІД 

Sum1 < Sum2 

ВИВІД 

КІНЕЦЬ 

Sum2 = 

Sum1 = 

Sum1 > SS [z] 

SS [z] > 0 

SS1 [z] > 0 

Sum2 > SS1 [z] 

               

               так                                                                               ні 

 

 

 
 

Next z2 

 

 

 
 

                            ні 
 
  

                                           так                                 ні 
 

                                                                так 

 
  

                             ні 
 

                                     так                                   ні 
 

                                                                    так 

 
Next z 
                         ні                                                     так 
 

 
 

 



 
 
136 

ВОДОТВЕРДЕ ВІДНОШЕННЯ* V – (В/Т) кількість води, яка потрібна розчину суміші 
в залежності від складу наповнювача і добавки. 

Блок-схема реалізована в програмі написаній мовою Delphi. В кінцевому випадку, ЕОМ 
розраховує найбільш економічний склад пінобетону, що забезпечує необхідні показники 
міцності. 

 
Рис. 3. Вид вікна програми “Розрахунок складів і вартості пінобетону” 

 
На рисунку 3 приведено загальний вид екрану дисплея програми ЕОМ з прикладом розрахунку 
складу розчину пінобетону середньої густини 1400 кг/м3, діаметром розпливу розчину 205 мм, 
вмістом наповнювача 46 % і міцністю 4,6 МПа. ЕОМ розрахувала найбільш економічний склад, 
вартість якого також розраховується. 

 

Висновок 

Запропонована методика дає можливість запроектувати з використанням ЕОМ 
найекономічніший склад пінобетону необхідної середньої густини і міцності. 
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УДК 691.328.43 
 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА 
ПРОНИКАЮЩЕЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ 

 
Костюк Т.А. 
Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры 
Кондращенко Е.В. 
Харьковская национальная академия городского хозяйства 
Прощин О.Ю. 
«ВИА-Телос», г. Харьков  
 
В современном строительстве бетон и железобетон остаются основными конструкционными 
материалами, решающими разнообразные задачи строительного комплекса. Однако за счет 
проницаемости структуры бетонного камня строительные конструкции разрушаются при 
воздействии агрессивных сред, что связано с ухудшающейся экологией и изношенностью 
большинства зданий и сооружений. По данным исследований  развитых промышленных стран, 
размер потерь, связанных с коррозией строительных конструкций, составляет около 4 % 
национального дохода.  

Под воздействием поверхностных и грунтовых вод особенно быстро протекают процессы 
разрушения конструкций заглубленных сооружений, таких как туннели, шахты, 
метрополитены, насосные станции, коллекторы и т.д. Следует также упомянуть примеры 
разрушения подвалов овощехранилищ, бассейнов, стены и днища которых фильтруют воду, 
покрываются грибками и спорами.  Кроме того, по мере проникновения агрессивной среды 
в тело конструкции практически всегда снижаются защитные функции бетона по отношению 
к арматуре, которая, корродируя, снижает несущую способность железобетонных конструкций. 

Разработанные нами гидроизоляционные составы проникающего действия в виде сухих 
строительных смесей обладают всеми положительными свойствами как традиционных 
защитных материалов, так и составов проникающего действия. При затворении водой таких 
сухих смесей и нанесении их на увлажненную поверхность  на границе слоя старого бетона и 
наносимого состава образуется прослойка преобразованного гидротехнического бетона или 
раствора, который обладает новыми высокими прочностными свойствами и высокой 
водонепроницаемостью. Наличие обратного капиллярного подсоса воды сквозь конструкцию 
не является препятствием к производству ремонтных работ. Принцип действия состава 
заключается в проникновении под воздействием осмотического давления химически активных 
веществ (ХАЧ) сухой смеси  в капиллярно-пористую структуру бетона. Эти вещества,  
взаимодействуя с составляющими цементного камня, образуют малорастворимые 
гидрооксокомплексы, такие как кальцит и его аналоги (ватерит и арагонит), а также 
гидрогранаты и другие гидрокристаллические структуры, способствующие повышению 
долговечности цементного камня и стойкие к коррозии, т.е. устойчивые во времени и 
«безопасные» для цементного камня. Эти данные подтверждены результатами  рентгено-
фазового анализа.  Синтезированные кристаллогидраты создают плотный защитный слой 
в структуре бетона, перекрывающий поступление воды как извне, так и со стороны бетона 
сквозь поры, капилляры, трещины и другие структурные дефекты. При этом нарушение 
защитного слоя  не приводит к потере гидроизоляционных свойств бетона. Глубина 
проникновения растворенных солей зависит как от толщины наносимой гидроизоляции, так и 
от структуры самого бетона и может составлять от 50 до 150 мм. 

Следует отметить, что поскольку данный гидроизоляционный материал относится к 
материалам проникающего действия, то для него характерно понятие не адгезионной,  
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а когезионной прочности, она зависит от дефектности и структуры бетона, на который 
наносится состав. Водонепроницаемость бетона под защитным слоем  толщиной 10-15мм 
составляет W12-W16 при исходных показателях водонепроницаемости  W2. Морозостойкость 
данного материала составляет более 300 циклов, коэффициент истираемости – Кист. = 0,32-0,45, 
а предел прочности при сжатии  от 35 до 65 МПа. 

 Разработанные более 5 лет назад гидроизоляционные материалы проникающего 
действия представляют собой сухие смеси для ремонта железобетонных конструкций и 
содержат ингибиторы и преобразователи  коррозии для защиты и приведения арматуры 
в пассивное состояние. Кроме того, разработаны составы, предназначенные для ремонтных 
работ в помещениях повышенной влажности (бани, бассейны и т. п.).  При нанесении данного 
состава на пораженные плесенью или микрогрибами участки, разрушенный бетон 
восстанавливает свои свойства, а микроорганизмы на «залеченной» поверхности не 
прорастают. При ремонте и возведении подземных конструкций часто возникают напорные 
течи, которые требуют немедленного устранения. Для этих целей разработаны расширяющиеся 
составы сухой смеси проникающего действия, способные не только устранить течь в считанные 
минуты, но и залечить бетон вокруг каверны и предотвратить появление новых протечек. 
С целью повышения трещиностойкости в составах проникающей гидроизоляции используется 
микрофибра, повышающая эксплуатационные характеристики гидроизоляционного слоя и 
ускоряющая процесс «самозалечивания» бетона при возникновении небольших (до 1 мм) 
трещин.  

Разработанные составы проникающей гидроизоляции защищены патентами Украины. 
В течение 7 лет составы проходили испытания на более 50 объектах Украины наряду с другими 
аналогичными материалами. Заявленные нами характеристики разработанных составов 
подтвердились и соответствуют лучшим мировым стандартам для материалов подобной 
группы, однако в несколько раз дешевле. Кроме того, все составы экологически безопасны, 
могут применяться в питьевом водоснабжении, сертифицированы в Украине.  
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УДК 691.327:539.4 
 

УРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДЕФОРМУВАННЯ БЕТОНІВ 
ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КОЕФІЦІЄНТА ПОВНОТИ ЕПЮРИ 
СТИСКАЮЧИХ НАПРУЖЕНЬ І РОЗРАХУНКУ МІЦНОСТІ 

НОРМАЛЬНИХ ПЕРЕРІЗІВ ЗГИНАНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 
ЕЛЕМЕНТІВ ЗА ГРАНИЧНИМИ ЗУСИЛЛЯМИ 

 
Крусь Ю.О. 
Крусь О.Ю. 
Національний університет водного господарства та природокористування 
 

Сучасні методи з розрахунку зігнутих залізобетонних елементів за нормальними перерізами, 
що наразі використовуються в міжнародній нормативній практиці (зокрема, у Європейських 
нормах [1]) і включені до національних нормативних документів деяких країн зі складу 
республік колишнього СРСР (у тому числі – Російської Федерації [2,3] і Республіки 
Бєларусь [4]), можна умовно поділити на дві групи: загальні і спрощені.  

В основу загальних методів покладені деформаційні розрахункові моделі, що побудовані на 
спільних принципах, головними з яких є використання рівнянь рівноваги зовнішніх і 
внутрішніх поздовжніх сил та їхніх моментів, схеми деформування у вигляді плоского 
повороту і плоского переміщення перерізу (більш відомої як “гіпотеза плоских перерізів”) 
та діаграм деформування бетону і арматури при стиску й розтягу, що встановлюють зв’язок між 
напруженнями і відносними деформаціями аж до їхніх кінцевих значень. Такий підхід дозволяє 
з єдиних позицій вести розрахунки за усіма групами граничних станів (міцністю, утворенням 
і розкриттям тріщин та деформаціями), а також найбільш повно оцінювати роботу будь-яких 
елементів незалежно від виду й класу застосованих матеріалів (бетону і арматури), форми 
поперечного перерізу й розподілу арматури в його межах, характеру і величини зовнішніх 
навантажень та ін., виходячи з фактичного напружено-деформованого стану перерізів.  

Натомість, спрощені методи ефективні лише для розрахунку міцності нормальних перерізів за 
граничними зусиллями більш простих залізобетонних елементів прямокутного, таврового і 
двотаврового поперечних перерізів, коли зовнішні сили діють у площині симетрії перерізу 
і арматура розташована зосереджено уздовж перпендикулярних до вказаної площини стиснутої 
й розтягнутої граней. У спрощеній методиці деформаційні залежності не застосовуються 
взагалі або їхнє введення вкрай обмежене, а розрахункова модель нормального перерізу 
складається з рівнянь рівноваги поздовжніх сил і їхніх моментів, що діють у перерізі, а також 
фіксованих рівнодіючих граничних зусиль у стиснутому бетоні та розтягнутій і стиснутій 
арматурі, залежних від визначуваних лабораторними випробуваннями матеріалів певних 
граничних значень напружень.  

Характерним представником другої групи є методи розрахунку досі ще чинних в Україні 
будівельних норм з проектування бетонних і залізобетонних конструкцій СНіП 2.03.01-84* [5]. 
Розглянемо це питання більш детально, тим більше, що саме зазначені методи, будучи 
достатньо глибоко опрацьованими багатьма поколіннями дослідників і даючи результати, що 
добре узгоджуються з дослідними даними, внесені як спрощені до складу національних 
нормативних документів деяких країн – республік колишнього СРСР.  

Відповідно до СНіП [5] граничне зусилля в стиснутому бетоні Nb визначається напруженнями, 
що дорівнюють розрахунковому опору бетону стиску Rb, рівномірно розподіленими по висоті 
стиснутої зони (тобто приймається прямокутна епюра напружень). Граничне зусилля 
у розтягнутій арматурі Ns характеризується розрахунковим опором арматури розтягу Rs, 
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відповідаючи її межі текучості σsy або σ0,2 (відповідно для м’яких або твердих сталей), 
а граничне зусилля в стиснутій арматурі Nsc – розрахунковим опором арматури стиску Rsc, 
що також відповідає σsy або σ0,2, але не більше напружень, визначених граничними 
деформаціями укорочення бетону εbu при центральному стиску (приймаються осереднено 
εbu = 200×10-5 або 250×10-5 при відповідно короткочасній і тривалій дії навантаження незалежно 
від виду бетону). Граничний стан (стадія руйнування) нормального перерізу у загальному 
випадку характеризується одночасним досягненням у бетоні та арматурі граничних зусиль.  

Прийняття прямокутної епюри напружень у стиснутій зоні бетону замість її фактичної 
криволінійної форми передбачає застосування додаткових емпіричних коефіцієнтів і 
співвідношень з метою встановлення мінімальних і максимальних граничних значень висоти 

стиснутої зони, що фіксують межі 
використання арматури і бетону із 
прийнятими розрахунковими опорами. 
У   результаті розрахунок перерізів 
здійснюється залежно від співвідношення 
між значенням відносної висоти стиснутої 
зони бетону ξ = x/h0, визначуваної із 
відповідних рівнянь рівноваги при 
прямокутній епюрі напружень у бетоні, і 
величиною граничної висоти стиснутої зони 
бетону ξR = xR/h0, за якої граничний стан 
елемента настає одночасно із досягненням 
розтягаючими напруженнями в арматурі 
граничних значень σs = Rs (рис. 1,а).  

 У загальному випадку вираз для визначення ξR випливає із одержаної за результатами 
багаточисельних досліджень гіперболічної залежності між деформаціями арматури εs 
і відносною висотою стиснутої зони ξ у момент руйнування та має такий вигляд (див. 
формулу (25) СНіП [5]):  

( )( )1111 buscsR

b
R ,, ωσσ

ω
ξ

−+
= ,     (1) 

де  σsR і σsc,u – відповідно умовне напруження у розтягнутій арматурі та граничне 
напруження у стиснутій арматурі, які обчислюються згідно з п. 3.12 СНіП [5]; 1,1 ≈ h/h0 – 
відношення висоти перерізу до його робочої висоти.  

Отже, згідно з концепцією будівельних норм [5] технічна складність одержання безпосередньо 
з досліду переконливої діаграми σb∼εb, по якій можна було б побудувати епюру нормальних 
напружень у стиснутій зоні (через відсутність надійних способів відповідних прямих 
вимірювань), передбачає для розрахунку міцності нормальних перерізів залізобетонних 
елементів за граничними зусиллями прийняття прямокутної епюри напружень як найбільш 
простої за формою, обмеживши її відносну висоту ξ = x/h0 граничною величиною ξR = xR/h0, 
що обчислюється за експериментально встановленою залежністю (1). Обгрунтування такого 
прийому не позбавлене логіки, яка полягає у наступному: заміна реальної криволінійної епюри на 
прямокутну не повинно давати великої похибки, адже штучному заниженню висоти стиснутої 
зони бетону супутнє збільшення плеча внутрішньої пари сил, що компенсує зміну величини 
внутрішнього моменту [6].  

Зупинимось на параметрі ωb = ξ0 = x0/h0, що являє собою відносну висоту стиснутої зони бетону 
з умовною прямокутною епюрою напружень, при якій деформації і напруження в поздовжній 
арматурі дорівнюють нулю, тобто коли фактична нейтральна лінія при фактичній криволінійній 

 

а - при частково стиснутому перерізі;  
б - при повністю стиснутому перерізі. 

Рис. 1. Епюри напружень у стиснутій зоні бетону
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епюрі напружень проходить через центр ваги поздовжньої арматури і фактична висота 
стиснутої зони дорівнює h0 (рис. 1, б). Іншими словами параметр ωb трактують як коефіцієнт 
повноти епюри напружень у стиснутій зоні бетону, що характеризує відхилення фактичної 
епюри напружень від умовної прямокутної, коли нейтральна лінія розташована у межах 
поперечного перерізу залізобетонного елемента [6,7].  

У будівельних нормах [5] для визначення коефіцієнта ωb наведена спрощена лінійна 
залежність, що одержана на основі статистичного аналізу великої кількості дослідних даних і 
має вигляд  

bb R0080,−= αω .       (2) 

Як бачимо, у відповідності зі СНіП [5], величина параметра ωb залежить від призмової міцності 
бетону Rb [МПа], а також його виду й способу обробки, що враховується коефіцієнтом α 
(зокрема, для важкого бетону природного тверднення приймається α = 0,85). З формули (2) 
очевидно: для бетону одного виду зі збільшенням його класу значення параметра ωb 
зменшується.  

Відзначимо, що у той самий час, коли методологічний підхід СНіП 2.03.01-84* [5] до 
розрахунку міцності нормальних перерізів зігнутих залізобетонних елементів за граничними 
зусиллями у національні норми Республіки Бєларусь СНБ 5.03.01-02 [4] включений у повністю 
незмінному вигляді, то у нормативних документах Російської Федерації СНіП 52-01-2003 
і СП 52-101-2003 [2,3] він реалізований у дещо спрощеній деформаційній постановці із 
визначення ξR. При цьому для ξR, виходячи із лінійного розподілення деформацій по висоті 
перерізу у його граничному стані, застосовують вираз  
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R
R 1h

x
εε

ω
ξ
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== ,      (3) 

де  εs,el;R = Rs/Es – гранична відносна деформація розтягнутої арматури при напруженнях Rs; 
εbu – гранична відносна деформація стиснутого бетону при напруженнях Rb, яку для нетривалої 
дії навантаження приймають εbu = 350×10-5 незалежно від виду бетону та технології його 
приготування; ωb – коефіцієнт еквівалентності як аналог коефіцієнта повноти епюри напружень 
у стиснутій зоні бетону, який приймають ωb = 0,8 незалежно від жодних факторів.  

Власний же підхід до визначення коефіцієнта ωb побудуємо, виходячи з таких міркувань. 
Для згинаних і позацентрово навантажених залізобетонних елементів, наприклад, 
прямокутного перерізу, завантажених по одній з осей його симетрії, кожний шар по ширині 
елемента знаходиться в однаковому напружено-деформованому стані. Для частково стиснутого 
перерізу, коли нейтральна лінія перетинає його, окреслення епюри нормальних напружень 
у стиснутій зоні кожного шару по ширині елемента повторює окреслення діаграми 
деформування бетону. У такому разі, вважаючи справедливою гіпотезу плоских перерізів, 
логічним видається припустити, що при неоднорідному напружено-деформованому стані 
коефіцієнт повноти епюри напружень у стиснутій зоні бетону зігнутого залізобетонного 
елемента одночасно є і коефіцієнтом повноти діаграми bσ ∼ εb при однорідному стані, 
одержаної при випробуваннях центральним стиском еталонних бетонних зразків-призм із 
постійною швидкістю приросту деформацій Vε  =  dε/dt  =  const (тобто при “жорсткому” режимі 
навантажування) до руйнування. Подібні думки стосовно фізичного змісту параметра ωb 
знаходимо в наукових працях і інших авторів [6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14].  

Виходячи з раніше виведеної власної апроксимативної залежності між напруженнями bσ  
і повними відносними деформаціями бетону εb у вигляді [15, 16]  
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(тут bRb εεηε =  – відносний рівень деформацій), можна одержати вираз для визначення 
коефіцієнта повноти епюри стискаючих напружень ωb, представляючи його як відношення 
фігури, обмеженої вище зазначеною діаграмою деформування бетону “ bσ ∼ εb” та координатними 
осями 0- bσ  і 0-εb, до площі прямокутника, що вміщає розглядувану діаграму (рис. 2, а):  
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 а - діаграма деформування бетону при центральному стиску у “жорсткому” режимі  
навантажування; б - розрахункові схеми деформацій, напружень і зусиль у нормальному перерізі 

згинаного залізобетонного елемента у стадії руйнування. 
Рис. 2. Схеми до визначення коефіцієнта повноти епюри стискаючих напружень у бетоні 
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Із виразу (5) бачимо, що коефіцієнт повноти епюри напружень у бетоні стиснутої зони ωb 
є виключною характеристикою деформівності бетону, знаходячись у залежності лише від 
граничного значення його коефіцієнта пружності при стиску νbR. Принагідно відзначимо 
публікацію [14], де автор, досліджуючи за власною методикою напружено-деформований стан 
нормальних перерізів залізобетонних елементів при згинанні та позацентровому стиску, доходить 
аналогічного висновку, а саме: за будь-якої структури аналітичної залежності bσ = f(εb) величину 
параметра ωb визначає лише сталий коефіцієнт νbR, який комплексно враховує пластичні 
властивості бетону. Ця сприятлива обставина дозволяє табулювати параметр ωb залежно від νbR 
(табл. 1). Крім того, така особливість робить одержану нами формулу (5) на багато 
ефективнішою порівняно із СНіПівською залежністю (2), особливо при вивченні роботи 
залізобетонних конструкцій з нових ефективних матеріалів в умовах зовнішніх впливів 
(силових, температурно-вологісних та ін.), не передбачених будівельними нормами.  

Звернімо увагу на дуже показові дані, що наведені в табл. 2, засвідчуючи іноді суттєву 
відмінність значень коефіцієнта повноти епюри нормальних напружень у бетоні стиснутої зони 
ωb, обчислених згідно з нормативними документами з проектування бетонних і залізобетонних 
конструкцій деяких країн, порівняно з відповідними величинами досліджуваного параметра ωb, 
визначених із залученням пропонованого методологічного підходу. Так, зокрема, для ωb, 
обчисленого відповідно до СНіП 2.03.01-84* [5], зі збільшенням міцності бетону, що 
супроводжується зростаючою мірою виявлення пружних властивостей матеріалу, розбіжність у 
порівнянні з власне авторським розрахунком досягає 60%. Подібний порівняльний аналіз 
результатів, одержаних за методикою нормативних документів Російської Федерації [2, 3], дає 
відхилення, що не перевищує 5 %.  

Таблиця 1 – Величина параметра ωb у залежності від граничного значення коефіцієнта 
пружності бетону νbR 

 

Величина параметра ωb при при граничному значенні коефіцієнта 
пружності бетону νbR, яке дорівнює 

Тисячна 
доля у 

значенні νbR 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 
0,000 --- 0,831 0,816 0,801 0,786 0,770 0,753 0,735 
0,005 --- 0,830 0,815 0,801 0,785 0,769 0,752 0,734 
0,010 --- 0,829 0,814 0,800 0,785 0,768 0,751 0,733 
0,015 --- 0,829 0,814 0,799 0,784 0,768 0,750 0,733 
0,020 --- 0,828 0,813 0,798 0,783 0,767 0,750 0,732 
0,025 --- 0,827 0,812 0,798 0,782 0,766 0,749 --- 
0,030 --- 0,826 0,812 0,797 0,782 0,765 0,748 --- 
0,035 --- 0,826 0,811 0,796 0,781 0,764 0,747 --- 
0,040 --- 0,825 0,810 0,795 0,780 0,763 0,746 --- 
0,045 --- 0,824 0,809 0,795 0,779 0,763 0,745 --- 
0,050 --- 0,823 0,809 0,794 0,778 0,762 0,744 --- 
0,055 0,839 0,823 0,808 0,793 0,778 0,761 0,743 --- 
0,060 0,838 0,822 0,807 0,792 0,777 0,760 0,742 --- 
0,065 0,837 0,821 0,807 0,792 0,776 0,759 0,742 --- 
0,070 0,836 0,820 0,806 0,791 0,775 0,758 0,741 --- 
0,075 0,835 0,820 0,805 0,790 0,774 0,757 0,740 --- 
0,080 0,834 0,819 0,804 0,789 0,773 0,757 0,739 --- 
0,085 0,833 0,818 0,804 0,789 0,773 0,756 0,738 --- 
0,090 0,833 0,817 0,803 0,788 0,772 0,755 0,737 --- 
0,095 0,832 0,817 0,802 0,787 0,771 0,754 0,736 --- 

Примітка. При проміжних значеннях νbR параметр ωb приймається за інтерполяцією 
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Таблиця 2 – Значення параметра ωb для важкого бетону природного тверднення 
 

Параметр ωb при класі бетону за міцністю на стиск 
Спосіб визначення параметра ωb 

B3,5 B10 B20 B30 B40 B50 B60 
За методикою СНіП 2.03.01-84* [5] 
(див. формулу (2)) 0,828 0,790 0,730 0,674 0,618 0,562 0,506 

За методикою нормативних 
документів Російської 
Федерації [2, 3] 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

За пропонованою методикою (див. 
формулу (5)) 0,839 0,830 0,823 0,817 0,812 0,808 0,803 

Примітка. Нормативні методики згідно з [128.2, 129, 131.1, 131.2] і пропонований підхід 
(див. формулу (5)) передбачають застосування в обчисленнях механічних 
характеристик, одержаних відповідно при “м’якому” і “жорсткому” режимах 
завантажування бетону одноразовим центральним стиском до руйнування (див. табл. 1 
у публікації [17]).  

 
Продовжуючи вище викладені розмірковування, очевидно, що, наприклад, при розрахунку 
міцності залізобетонних елементів прямокутного перерізу розмірами b×h (тут b і h – відповідно 
ширина і висота перерізу) з подвійним оптимальним армуванням As і A′s (тут As і A′s – площа 
перерізу стержнів поздовжньої відповідно розтягнутої та стиснутої арматури) за спрощеною 
методикою слід керуватись такими положеннями (див. рис. 2,б):  

- застосовувати характеристики фізичної нелінійності бетону ( bR , buR , 0bE  = Eb0, bRν  = νbR, 

bRε , buε ) як параметри двовіткової діаграми його механічного стану, що відповідає 
деформуванню при центральному стиску у “жорсткому” режимі завантажування. Зазначені 
характеристики можуть бути визначені через встановлені стандартними випробуваннями 
згідно [18] параметри одновіткової діаграми деформування бетону (Rb, Eb0, νb, εb) при його 
м’якорежимному завантажуванні центральним стиском за формулами [19]  
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( ) ( ) ( )[ ] 3
bR

2
bRbR

2
bRbRbRbR 2536751F ννννννν lnlnlnln +−+−−−+−= ; 

( ) ( ) 2
bRbRbRbR 121G νννν lnln +−−+−= ; 

( ) 2
bRbRbR 2341H ννν ln−−+−= ; 

- вважаючи, що граничний стан елемента настає в результаті одночасного досягнення 
в стиснутому бетоні і розтягнутій арматурі граничних зусиль, висоту x умовно прямокутної 
стиснутої зони бетону, відстань y від рівнодіючої зусиль у стиснутому бетоні Nb до 
нейтральної осі та деформації стиснутої арматури εsc визначати з умови деформування 
нормального перерізу, виходячи з лінійного розподілення поздовжніх деформацій по висоті 
перерізу при граничних деформаціях бетону стиснутої грані buε  і деформаціях розтягнутої 
арматури εs,el;R, які відповідають її межі текучості Rs (фізичній σsy або умовній σ0,2 відповідно 
для м’яких або твердих сталей), за формулами  
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- для обчислення граничних зусиль в бетоні стиснутої зони, розтягнутій і стиснутій арматурі 
застосовувати співвідношення відповідно  

bxRN bb ω= ;       (13) 

sss ARN = ;       (14) 

sscssscsc AEAN ′=′= εσ ;      (15) 

- внутрішній момент, сприйманий нормальним перерізом у граничному стані (тобто при 
руйнуванні), відносно осі, що перпендикулярна до площини дії моментів і проходить, 
наприклад, по межі умовно прямокутної стиснутої зони елементу висотою x, вираховувати за 
виразом  

( ) ( )
( ) ( ).xhARaxAybxR

xhNaxNyNM

0sssscb
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=−+′−+⋅=

σω
     (16) 

Зазначимо, що у нашому тлумаченні розрахункової схеми нормального перерізу за граничними 
зусиллями заміна фактичної криволінійної епюри напружень у стиснутій зоні бетону епюрою 
прямокутного окреслення не змінює положення рівнодіючої граничного зусилля Nb, а отже – 
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і плеча внутрішньої пари сил, оскільки і в одному, і другому випадках вона залишається 
прикладеною на відстані y від нейтральної осі у шарі стиснутої зони, що співпадає із центром 
ваги криволінійної епюри напружень бетону і де його деформації дорівнюють bRε  (див. рис. 2). 
При цьому немає необхідності зіставляти висоту стиснутої зони бетону x з її гранично 
допустимим значенням xR, оскільки умова x=xR закладена у саму розрахункову схему перерізу. 
Крім того, і це – головне, у пропонованій методиці відсутні будь-які недостатньо обгрунтовано 
застосовані умовності, припущення, а також емпіричні коефіцієнти й співвідношення, що 
побічно враховують умови деформування нормального перерізу елементу при досягненні межі 
текучості розтягнутої арматури.  

Ще один висновок з викладеної вище власної методики вбачаємо в можливості встановлення 
оптимального відсотку поздовжнього армування μopt, передбачивши максимальне використання 
стиснутої зони бетону. Так, зокрема, вважаючи, що у граничному стані (на стадії руйнування) 
для рівноваги прямокутного перерізу зігнутого залізобетонного елемента з одиночним 
армуванням має бути додержана умова рівності внутрішніх граничних зусиль у стиснутому 
бетоні й розтягнутій арматурі  

optssbbsb ARbxR      NN ,== ωінакше або ,     (17) 

та скориставшись залежністю (10), матимемо  
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Із останнього виразу (18) видно, що оптимальний відсоток армування μopt збільшується разом зі 
збільшенням класу бетону та зменшенням класу арматури. Наприклад, для бетону B30 і 
арматури A-III будемо мати (характеристики бетону прийняті з табл. 2.6 і 2.8, арматури – з 
табл. 22 і 29 СНіП [5])  
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Якщо ж при тому самому класі бетону B30 замість стержньової гарячекатаної арматури класу 
A-III прийняти холоднотягнутий термічно зміцнений дріт класу Вр-II, то одержимо 
(характеристики арматури прийняті з табл. 23 і 29 СНіП [5])  
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Оцінювання відповідності параметрів поздовжнього армування μs і As оптимальному відсотку 
армування μopt (див. вираз (18)) при заданих міцнісних і деформативних характеристиках 
складових матеріалів (бетону і арматури) та оптимальній кількості арматури Aopt, визначуваній 
за формулою Aopt  =  μoptbh0  / (100 %), при реальних геометричних характеристиках перерізу 
може передувати основній частині спрощеного розрахунку міцності нормального перерізу 
залізобетонного елемента. При цьому, забігаючи наперед, скажемо: експериментальний досвід 
(див. табл. 3) засвідчує ефективність авторської розрахункової методики при відхиленні μs 
від μopt до 60 %.  
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Апробацію пропонованого методу спрощеного розрахунку міцності нормальних перерізів 
згинаних залізобетонних елементів за граничними зусиллями здійснювали на присвячених 
вивченню роботи залізобетонних балок результатах експериментів інших авторів. При цьому 
зіставляли значення руйнуючих моментів, що зафіксовані у дослідах, із відповідними 
теоретичними величинами, визначеними за пропонованою методикою, а також згідно 
з чинними в Україні будівельними нормами [5] та нормативними документами Російської 
Федерації [2, 3].  

Оскільки метою досліджень є лише перевірка власного розрахункового апарату, кількість 
взятих для порівнювального оцінювання зразків прийнята мінімальною. Головна ж особливість 
апробації – застосування у розрахунках ретельно визначених стандартними випробуваннями 
міцнісних і деформативних характеристик матеріалів (бетону і арматури) кожного окремого 
зразка.  

Отже, опрацюванню піддавали дані експериментів М.Ф. Давидова-О.М. Донченка [20], 
Й.Й. Лучка [21] і О.В. Голуба [22]. В усіх випадках схеми армування й завантажування 
дослідних зразків подібні. Так, усі автори досліджують однопрогонові статично визначені 
шарнірно обперті на жорсткі опори балки прямокутного перерізу розміром b×h з близьким до 
оптимального одиночним армуванням. Завантажування зразків здійснюється за схемою 
“чистого згину” двома зосередженими силами, прикладеними у третинах розрахункового 
прогону l. Випробування мають одноразовий статичний характер; навантаження аж до 
руйнування прикладається ступінчасто з витримуванням на кожному ступені протягом 
10...15 хвилин. Усунення впливу поперечних сил на деформування нормальних перерізів для 
усіх балок забезпечене виконанням умови l/h≥10. Для запобігання руйнування зразків по 
похилих перерізах і фіксування місця руйнування по нормальному перерізу крайні третини 
прогону армуються посилено. 

Характеристики експериментальних балок і результати порівняння дослідних і теоретичних 
руйнуючих моментів, що безпосередньо передують руйнуванню, наведені в табл. 3 і 4.  

Представлені в табл. 2.5 статистичні характеристики варіаційних рядів нормального розподілу 
співвідношень th

uu MM exp  вказують на добру збіжність дослідних даних і теоретичних результатів, 
одержаних за пропонованою методикою (коефіцієнт варіації і показник точності складають 
відповідно V = ±4,62 % і P = ±1,09 % < 5 %), а також незначну перевагу пропонованого 
розрахункового апарату порівняно з чинними нормативними методиками [2, 3, 5] (в останньому 
випадку статистичні характеристики зафіксовані такими: V = ±(5,84...5,87) % і P = ±1,38 %) 
за рахунок виключного використання у власній методиці лише міцнісних і деформативних 
характеристик бетону і арматури як зрозумілих з точки зору фізичного змісту параметрів діаграм 
їхнього деформування. Це свідчить про придатність пропонованого методологічного підходу, 
позбавленого зайвого емпіризму при фізичному моделюванні роботи матеріалів і складанні умов 
деформування розглядуваних перерізів, до спрощеної перевірки міцності нормальних перерізів 
згинаних і позацентрово навантажених залізобетонних елементів та визначення оптимальної 
кількості поздовжньої арматури в них для практичного застосування в інженерних розрахунках як 
це реалізується у міжнародній нормативній практиці. Немає сумніву, що окремі елементи 
авторської методики не менш ефективно можуть також бути використані при розв’язанні багатьох 
інших теоретичних і практичних задач в області бетону й залізобетону.  
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Таблиця 3 – Характеристики експериментальних балок при випробовуваннях одноразовим 
статичним навантажуванням до руйнування 

 

Характеристики бетону при різних 
режимах його деформування 

Шифр 
балки “м’який” режим 

(стандартний) “жорсткий” режим 

Характеристики 
арматури 

Ге
ом

ет
ри
чн
і 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 
пе
ре
рі
зу

 

П
ло
щ
а 
ар
ма
ту
ри

 
A

s, 
см

2  (в
ід
со
то
к 

ар
му

ва
нн
я 

μ s
, %

) 

Досліди М.Ф. Давидова – О.М. Донченка [20] 

В-1-01 
b=12,2 см 
h=20,0 см 
h0=17,5 см 

(2∅5) 
0,382 

(0,179) 

В-1-II1 

Вид бетону – ВБ 
Rb=13,59 МПа 
Eb0=26,2×103 МПа 
νbR=0,342 
εbR=151,67×10-5 

bR =8,30 МПа 

Eb0=26,2×103 МПа 
νbR=0,342 

bRε =92,61×10-5 

buε =145,88×10-5 

b=14,9 см 
h=20,0 см 
h0=17,2 см 

(4∅5) 
0,777 

(0,303) 

В-2-0 
b=10,2 см 
h=20,0 см 
h0=17,5 см 

(5∅5) 
0,982 

(0,550) 

В-2-II1 

Вид бетону – ВБ 
Rb=24,10 МПа 
Eb0=34,0×103 МПа 
νbR=0,399 
εbR=177,65×10-5 

bR =14,90 МПа 

Eb0=34,0×103 МПа 
νbR=0,399 

bRε =109,80×10-5 

buε =180,67×10-5 

∅5 Вр-II 
σ0,2=1134,5 МПа 
σsu=1418,0 МПа 
Es=20,0×104 МПа 
εs,el;R=567,25×10-5 

b=11,9 см 
h=20,0 см 
h0=17,2 см 

(6∅5) 
1,177 

(0,575) 

Досліди Й.Й. Лучка [21] 

2БОм(1)I-1 
b=10,2 см 
h=20,1 см 
h0=16,4 см 

1,783 
(1,066) 

2БОм(1)I-2 

Вид бетону – ДЗБ 
Rb=20,1 МПа 
Eb0=20,9×103 МПа 
νbR=0,465 
εbR=206,82×10-5 

bR =12,58 МПа 

Eb0=20,9×103 МПа 
νbR=0,465 

bRε =129,42×10-5 

buε =222,93×10-5 

b=10,1 см 
h=19,9 см 
h0=16,4 см 

1,783 
(1,076) 

3БОм(2)I-1 
b=10,2 см 
h=20,2 см 
h0=16,4 см 

1,783 
(1,066) 

3БОм(2)I-2 

1∅16 A-III 
σsy=451,1 МПа 
σsu=721,1 МПа 
Es=20,1×104 МПа 
εs,el;R=224,43×10-5 

b=10,2 см 
h=19,9 см 
h0=16,3 см 

1,783 
(1,072) 

3БОм(2)II-1 
b=10,2 см 
h=20,0 см 
h0=16,5 см 

2,891 
(1,718) 

3БОм(2)II-2 

Вид бетону – ДЗБ 
Rb=33,3 МПа 
Eb0=30,3×103 МПа 
νbR=0,497 
εbR=221,13×10-5 

bR =20,95 МПа 

Eb0=30,3×103 МПа 
νbR=0,497 

bRε =139,12×10-5 

buε =244,66×10-5 
1∅20 A-III 
σsy=421,1 МПа 
σsu=635,4 МПа 
Es=20,6×104 МПа 
εs,el;R=204,42×10-5 

b=10,1 см 
h=19,9 см 
h0=16,4 см 

2,891 
(1,745) 
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Характеристики бетону при різних 
режимах його деформування 

Шифр 
балки “м’який” режим 

(стандартний) “жорсткий” режим 

Характеристики 
арматури 

Ге
ом

ет
ри
чн
і 

ха
ра
кт
ер
ис
ти
ки

 
пе
ре
рі
зу

 

П
ло
щ
а 
ар
ма
ту
ри

 
A

s, 
см

2  (в
ід
со
то
к 

ар
му

ва
нн
я 

μ s
, %

) 

4БОм(3)II-1 
b=10,3 см 
h=19,9 см 
h0=16,4 см 

2,891 
(1,711) 

4БОм(3)II-2 

1∅20 A-III 
σsy=421,1 МПа 
σsu=635,4 МПа 
Es=20,6×104 МПа 
εs,el;R=204,42×10-5 

b=10,2 см 
h=20,0 см 
h0=16,5 см 

2,891 
(1,718) 

4БОм(3)III-1 
b=10,3 см 
h=20,1 см 
h0=16,4 см 

4,600 
(2,723) 

4БОм(3)III-2 

Вид бетону – ДЗБ 
Rb=42,2 МПа 
Eb0=32,1×103 МПа 
νbR=0,544 
εbR=241,66×10-5 

bR =26,75 МПа 

Eb0=32,1×103 МПа 
νbR=0,544 

bRε =153,17×10-5 

buε =277,27×10-5 
1∅25 A-III 
σsy=417,1 МПа 
σsu=629,8 МПа 
Es=20,6×104 МПа 
εs,el;R=202,48×10-5 

b=10,2 см 
h=20,0 см 
h0=16,3 см 

4,600 
(2,767) 

4БО(4)II-1 
b=10,4 см 
h=20,0 см 
h0=16,3 см 

2,891 
(1,705) 

4БО(4)II-2 

Вид бетону – ВБ 
Rb=33,3 МПа 
Eb0=35,5×103 МПа 
νbR=0,459 
εbR=204,36×10-5 

bR =20,82 МПа 

Eb0=35,5×103 МПа 
νbR=0,459 

bRε =127,75×10-5 

buε =219,17×10-5 

1∅20 A-III 
σsy=421,1 МПа 
σsu=635,4 МПа 
Es=20,6×104 МПа 

εs,el;R=204,42×10-5 
b=10,4 см 
h=19,9 см 
h0=16,4 см 

2,891 
(1,695) 

Досліди О.В. Голуба [22] 

3Б.Б-1;2 

Вид бетону – ВБ 
Rb=21,15 МПа 
Eb0=37,8×103 МПа 
νbR=0,341 
εbR=164,08×10-5 

bR =12,91 МПа 

Eb0=37,8×103 МПа 
νbR=0,341 

bRε =100,17×10-5 

buε =157,66×10-5 

3Б.Ш-1;2 

Вид бетону – ШБ 
Rb=15,53 МПа 
Eb0=32,9×103 МПа 
νbR=0,317 
εbR=148,91×10-5 

bR =9,43 МПа 

Eb0=32,9×103 МПа 
νbR=0,317 

bRε =90,39×10-5 

buε =139,50×10-5 

1∅14 A-III 
σsy=463,9 МПа 
σsu=715,2 МПа 
Es=19,92×104 МПа 
εs,el;R=232,88×10-5 

b=10,0 см 
h=20,0 см 
h0=17,5 см 

1,496 
(0,855) 

Примітка. У таблиці прийняті такі позначення: ДЗБ – важкий дрібнозернистий цементно-
піщаний бетон; ВБ – важкий крупнозернистий бетон на традиційних 
заповнювачах; ШБ – важкий бетон, в якому частина крупних і дрібних 
заповнювачів замінена шлаком ТЕС.  
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Таблиця 4 – Порівняння дослідних і теоретичних значень руйнуючих моментів 
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Досліди М.Ф. Давидова-О.М.Донченка [20] 
В-1-01 6,93 6,71 7,02 7,02 1,032 0,987 0,987 
В-1-II1 12,53 12,85 13,24 13,32 0,975 0,946 0,941 
В-2-0 17,05 16,13 16,97 16,97 1,057 1,005 1,005 
В-2-II1 21,15 18,94 19,86 19,86 1,117 1,065 1,065 

Досліди Й.Й. Лучка [21] 
2Бом(1)I-1 10,60 10,63 11,61 11,61 0,997 0,913 0,913 
2Бом(1)I-2 10,27 10,59 11,60 11,60 0,970 0,886 0,886 
3Бом(2)I-1 12,93 13,44 12,24 12,24 0,962 1,057 1,057 
3Бом(2)I-2 12,43 13,31 12,16 12,16 0,934 1,022 1,022 
3Бом(2)II-1 17,94 17,02 17,91 17,91 1,054 1,002 1,002 
3Бом(2)II-2 17,44 16,79 17,76 17,76 1,039 0,982 0,982 
4Бом(3)II-1 18,77 19,25 18,26 18,26 0,975 1,028 1,028 
4Бом(3)II-2 18,69 19,33 18,37 18,37 0,967 1,018 1,018 
4Бом(3)III-1 24,68 24,15 27,23 27,23 1,022 0,906 0,906 
4Бом(3)III-2 24,11 23,83 27,00 27,00 1,012 0,893 0,893 
4БО(4)II-1 17,27 16,82 17,70 17,70 1,027 0,975 0,975 
4БО(4)II-2 16,94 16,97 17,83 17,83 0,998 0,950 0,950 

Досліди О.В. Голуба [22] 
3Б.Б-1;2 10,606 10,62 11,01 11,01 0,999 0,964 0,964 
3Б.Ш-1;2 10,440 9,77 10,59 10,59 1,068 0,985 0,985 

 

Таблиця 5 – Статистичні характеристики по нормальних варіаційних рядах th
u

exp
u MM  

Спосіб визначення руйнівних 

моментів th
uM  

n, шт. M ±σ ±V, 
% 

±P, 
% 

±P (у %) при 
Pв=95% і tд=1,96 

За пропонованою методикою  18 1,0108 0,0462 4,62 1,09 2,13 
За методикою СНіП 2.03.01-84* [5] 18 0,9769 0,0584 5,84 1,38 2,70 
За методикою нормативних 
документів Російської Федерації [2, 3] 

 
18 0,9765 0,0587 5,87 1,38 2,71 

Примітка. В останній колонці таблиці наведені значення показника точності ±P (у %) при 
фіксованій довірчій ймовірності Pв = 95 %, якій відповідає показник достовірності 
tд = 1,96.  
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КОЛЬОРУ ДОРОЖНІХ ЗНАКІВ ДЕРЖАВНИМ СТАНДАРТАМ 
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Національний науковий центр «Інститут метрології», Харків 
Полярус О.В. 
Харківський  національний автомобільно-дорожній університет 
 

Вступ 

Безпека руху в епоху автомобілізації країни має надзвичайно велике значення. Вона в значній 
мірі залежить від стану автомобільних доріг та придорожнього обладнання, зокрема від 
характеристик кольоровості дорожніх знаків і розмітки дороги. При цьому важливим є  
встановлення відповідності між фактичними кольорами дорожніх знаків і вимогами чинних 
нормативних документів щодо кольоровості. Невідповідність кольорів дорожніх знаків 
вимогам зазначених документів недопустима, оскільки знижує безпеку учасників дорожнього 
руху. Основні вимоги до кольору дорожніх знаків сформульовано  в ДСТУ 4100-2002. В цьому 
документі приведені допустимі для кожного кольору області координат кольоровості. 
Визначення координат кольоровості здійснюється для джерела типу С, тобто вимоги 
стосуються кольору дорожнього знаку, а не кольору відбитого від нього випромінювання.  

В процесі виготовлення характеристики кольоровості знаків контролюються виробником. 
Виробник повинен здійснювати приймально-здавальні та періодичні випробування. Вимоги до 
випробувань конкретизуються в технічних умовах. Реалізація такого контроля в сфері 
експлуатації являє собою достатньо складну технічну і організаційну задачу, яка на цей час ще 
неповністю розв'язана. Портативні закордонні колориметри спроможні оперативно вимірювати 
характеристики кольоровості, однак вартість кожного з них оцінюється в декілька тисяч євро. 
Виробники знаків зазначають термін, на протязі якого гарантується необхідна якість дорожніх 
знаків. Згідно з ДСТУ 4100-2002 гарантійний термін для знаків з зовнішнім освітленням 
повинен становити два роки, а для знаків з світловідбиттєвим покриттям – один рік з дня 
введення в експлуатацію. На стан дорожніх  знаків негативно впливають температурні 
перепади, сонячна радіація і атмосферні умови (дощ, сніг, вітер,  вихлопні гази автомобілів 
тощо).  Обсяг і результати такої дії є індивідуальними для кожного дорожнього знаку. Тому 
відрізки часу, на протязі якого вони задовільняють вимоги нормативних документів, істотно 
відрізняються. Отже, назріла необхідність створення доступної методики оперативної оцінки 
якості дорожніх знаків безпосередньо на місці їх встановлення. Це дозволить суттєво знизити 
витрати на підтримання якості дорожніх знаків в ході експлуатації і не зменшити рівень  
безпеки руху. 

 
1. Основи методики вимірювань 

Перевіряльна схема для засобів вимірювань кольору і кольоровості припускає порівняння 
кольору  зразків безпосередньо спостерігачем. Тренований спостерігач спроможний виявити 
навіть незначні відмінності в кольорі зразків, однак оцінити візуально відповідність кольору 
знаку вимогам стандартів [1] неможливо. Використання сучасних колориметрів в наших 
умовах обмежено, як зазначалось, економічними чинниками. Тому в статті пропонується 
методика вимірювань, що грунтується на порівнянні файлів зображення дорожнього знаку і 
міри кольору. Файл зображення міри на фоні дорожнього знаку отримують з допомогою 
звичайного цифрового фотоапарату. Міра кольору прикладається безпосередньо до відповідної 
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ділянки дорожнього знаку, для того щоб умови освітлення і реєстрації для міри та знаку 
збігалися. 

Розрізнення кольорів звичайно здійснюють за параметрами: світлість, кольоровий тон і 
насиченість [2]. Світлість зв’язана з зоровим сприйняттям інтенсивності потоку променевої  
енергії. Кольоровий тон характеризує домінувальний колір, який еквівалентний тому чи 
іншому спектральному кольору. Насиченість кольору обумовлена наявністю в ньому білого 
кольору. Кольоровий тон і насиченість разом називаються кольоровістю. 

Будь-який колір  може бути представленим   у вигляді суміші визначених частин синього, 
зеленого і червоного кольорів. Файл зображення містить інформацію про співвідношення 
часток синього, зеленого і червоного кольорів в кожній точці зображення. По кількісним 
характеристикам синього B (blue), зеленого G (green) та червоного R (red) кольорів можна 
розрахувати координати кольору X, Y, Z. Такий зв'язок добре відомий, якщо як червоний 
використовується монохроматичне випромінювання з довжиною хвилі 700 нм, як зелений – 
монохроматичне випромінювання з довжиною хвилі 546,1 нм і, нарешті, таке ж 
випромінювання для синього кольору з довжиною хвилі 435,8 нм. 

 

X 

 

= +0,4184 R  -0,1587 G -0,0828 B, 

Y = -0,0912  R +0,2524 G +0,0157 B, 

 Z = +0,0009  R -0,0025 G +0,1786 B. 

     

За координатами кольору легко розрахувати координати кольоровості  x, y  та  z , з допомогою 
яких сформульовано вимоги до кольорів дорожніх знаків: 

 
x = X / (X + Y + Z), 

y = Y / (X + Y + Z),       (1) 

z = Z / (X + Y + Z). 

 

З співвідношення (1) випливає, що  

х + y + z = 1.      (2) 

 

Таким чином, з допомогою інформації про співвідношення кольорів, що міститься в файлі,  
можна одержати координати кольоровості випромінювання, яке потрапляє в фотоапарат. Однак 
умови освітленості можуть істотно змінюватись від знімання до знімання, і майже завжди 
відрізняються від освітлення, що створюється джерелом С. Крім того, характеристики всіх 
типів фотоапаратів також не ідеальні. Тому результати обчислень будуть відрізнятись від 
реальних кольоровостей. 

Для того, щоб отримати більш точні результати вимірювань, використовується метод 
порівняння на основі міри з точно відомими координатами кольоровості xетміри, yетміри. 
З допомогою фотоапарата і розрахунків визначаються координати кольоровості x, y 
зображення дорожнього знаку, яке аналізується, і координати кольоровості xет, yет   зображення 
міри. Остаточні координати кольоровості xзразка, yзразка визначаються за формулами: 
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     (3) 

Очевидно, що чим ближче будуть координати кольоровості зображення, яке аналізується, і 
координати кольоровості міри, тим точніше будуть результати вимірювання. 

Оскільки для кожного кольору в фотоапараті є тільки 255 градацій, то для кожної окремої 
точки зображення точність визначення частки кожного кольору буде складати 1/255, а часто ще 
менше. Однак,  якщо розглядати усереднені по великій кількості точок величини, цю проблему 
можна вважати несуттєвою. Детальніше метод обробки файлів і обговорення точності 
вимірювань приведено в [3]. 

 
2. Міри 

Для практичного використання описаної методики вимірювань ключовим питанням є наявність 
якісних мір. В ДСТУ 4100-2002 зазначено, що зображення знаків треба наносити 
поліграфічними або іншими фарбами, які забезпечують необхідні колориметричні 
характеристики, тобто вибір є проблемою виробника. В цьому ж документі висуваються 
додаткові вимоги до стійкості фарби. Одним з найбільш поширених способів виготовлення 
знаків є використання плівок, що самоклеються. Широке поширення обумовлено хорошою 
стійкістю і якістю таких плівок, а також  зручністю їх використання. Існує багато компаній, 
продукція яких використовується для виробництва дорожніх знаків. Була вибрана одна з них, 
що випускає повний набір кольорів.  Були виготовлені пластини розміром 50х50 мм, на які 
наклеєні плівки. Для зручності використання була передбачена можливість кріплення мір. 

Набір мір був досліджений на установці, схема якої зображена на рис. 1. Стабілізоване 
випромінювання компактної галогенної лампи КГМ 12-60 фокусувалось на вхідну щілину 
монохроматора МДР – 41. Вхідна і вихідна щілини монохроматора мали ширину 5 мм, що 
відповідає спектральній ширині 10 нм. Монохроматор виставлявся на довжину хвилі 

iλ = 380 нм. Біля вихідної щілини монохроматора  розміщувався  опорний  метрологічний  
фотодіод  ФД 288.  Сигнал цього фотодіоду  ( oiI ) реєструвався вольтметром В7-46/1 в режимі
  

 
Рис. 1. Схема установки для вимірювання коефіцієнта відбиття 
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вимірювання струмів. Потім опорний фотодіод усувався і випромінювання з допомогою лінзи 
потрапляло в фотометричну сферу на молочне скло.  Молочне скло було атестоване по 
коефіцієнту дифузного  відбиття при геометрії 0/D, тобто для випадку, коли світловий потік 
спрямовувався під кутом 0±10˚ відносно нормалі до поверхні зразка, а спостерігалось дифузне 
відбите світло. Вимірювався струм фотодіода ( ciI ), що розміщувався на вихідному отворі 
фотометричної сфери. Вимірювання здійснювалось з допомогою іншого вольтметра В7-46/1. 
Процедура повторювалось на всіх довжинах хвиль до 760 нм включно з кроком  10 нм. Далі 
замість молочного скла на вихідному отворі фотометричної сфери встановлювалась 
виготовлена міра, після чого процедура повторювалась. На кожній довжині хвилі вимірювався 
струм опорного фотодіода ( 1ф

oiI ) і струм фотодіода на фотометричній сфері ( 1ф
ciI ). Коефіцієнт 

пропускання розраховувався за формулою 

1

1
1

ф
oici

oi
ф
ci

мс
ф

II
II

⋅
⋅

= ρρ ,  

де  ρмс – коефіцієнт відбиття молочного скла. Таким чином здійснювалось урахування 
довготривалої нестабільності випромінювання лампи. Похибка вимірювання коефіцієнта 
відбиття не перевищувала 0,5. 

Результати вимірювання коефіцієнтів відбиття ρj представлено на рис. 2. 
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Рис. 2. Коефіцієнти відбиття мір кольору 
 
 

За результатами вимірювання були  розраховані координати кольору X, Y, Z за формулами 
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і  координати кольоровості x, y, z за формулами (1), 
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де  x(λ),  y(λ),  z(λ) – табульовані функції [3],  

В(λ) – спектральна щільність випромінювання джерела типу С,   

ρj(λ) – коефіцієнт відбиття міри. 

Результати розрахунку приведені в таблиці 1. 

 
Таблиця 1 – Координати кольоровості мір кольору 

Координати кольоровості Червоний Жовтий Помаранчевий Синій Зелений 
x 0,611 0,508 0,530 0,151 0,183 
y 0,311 0,455 0,344 0,183 0,506 

 
В таблиці 1 відсутня координата кольоровості z. Справа в тому, що існує інший спосіб 
представлення кольору на основі діаграми кольоровості [2]. По горизонтальній осі 
відкладаються значення кольоровості x, які відповідають червоному кольору, а по осі y – ті ж 
значення, що відповідають зеленому кольору. Синій колір (координата z) зв’язаний з двома 
іншими  співвідношенням (2).  

Приведені в таблиці 1 координати позначені на рис. 3 квадратами без з’єднувальних ліній;  там 
же приведений локус – геометричне місце точок спектрально чистих кольорів. Лінії 

з квадратами обмежують допустимі області координат кольоровості, лінії з рисками обмежують
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Рис. 3. Вимоги ДСТУ 4100-2002 і координати кольоровості виготовлених мір кольору 
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області, що рекомендуються. Видно, що виготовлені міри потрапляють в допустимі області  
для  всіх  кольорів, окрім помаранчевого. Для жовтого і білого кольорів вони знаходяться на 
границі областей, що рекомендуються. 

Таким чином, можна стверджувати, що для синього, зеленого, жовтого, червоного і білого 
кольорів є міри, які придатні для використання в описаному методі визначення координат 
кольоровості дорожніх знаків. Це означає, що практично всі дорожні знаки можна 
контролювати в процесі експлуатації за показниками кольоровості, причому для оцінки 
відповідності кольору дорожніх знаків державним стандартам необхідне відносно просте 
обладнання. 

 
3. Точність вимірювання 

На точність вимірювання впливають похибки методу порівняння. Приведені в статті результати 
відносяться до фотоапарата SONY H5. Для інших фотоапаратів дослідження не проводились. 
В цю похибку входить нерівномірність пікселів фотоапарату. Для оцінки її впливу 
здійснювалось знімання однієї і тієї ж міри в різних частинах кадру. Результати представлені 
в таблиці 2. 

Таблиця 2 – Координати кольоровості міри червоного кольору в залежності від положення 
в кадрі 

Положення в кадрі х у 

зліва зверху 0,51750 0,36200 

зліва знизу 0,53350 0,34890 

центр 0,53390 0,35910 

справа зверху 0,54870 0,35770 

справа знизу 0,53690 0,36540 

зліва біля центру 0,54770 0,34660 

справа біля центру 0,53850 0,34910 

середнє 0,53667 0,35554 

середньоквадратичне відхилення 0,01044 0,00732 

мінімум-максимум 0,03120 0,01880 
 

В таблиці приведені середні по серії вимірювань, середньоквадратичні відхилення (СКВ) і 
максимальні різниці в вимірюваннях координат кольоровості. Як видно з таблиці, СКВ 
результатів становить приблизно 0,01.  

Ці результати характеризують різницю чутливості при великих масштабах, які сумірні 
з розміром всього кадру. Різниці в чутливості між сусідніми пікселями не враховувалась, 
оскільки вони  усереднюються і не вносять істотного внеску в сумарну похибку. Слід 
враховувати, що фотоапарат реєструє колір як характеристику випромінювання, а не як 
характеристику зразка. Колір визначається характеристиками зразка при заданих кутах 
освітлення і спостереження та характеристиками освітлювача. Для того, щоб  визначити 
похибку вимірювання, всі пластини набору мір фотографувались при різному освітленні під 
різними кутами при різних режимах фотоапарату. Результати вимірювань представлено 
в таблиці 3. 
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Таблиця 3 – Результати вимірювань координат кольоровості  в залежності від кутів 
освітлення і спостереження 

 Координати кольоровості 

 жовтий синій зелений помаран-
чевий червоний білий 

х у х у х у х у х у х у 

0,442 0,552 0,211 0,258 0,229 0,418 0,508 0,488 0,589 0,352 0,325 0,347

0,442 0,553 0,212 0,258 0,227 0,41 0,5091 0,487 0,59 0,351 0,327 0,35

0,444 0,551 0,21 0,24 0,228 0,413 0,5154 0,481 0,588 0,34 0,326 0,349

0,443 0,551 0,213 0,243 0,228 0,41 0,5147 0,481 0,585 0,343 0,325 0,349

0,443 0,552 0,207 0,243 0,229 0,419 0,5153 0,481 0,602 0,341 0,335 0,349

0,443 0,552 0,211 0,248 0,228 0,415 0,5135 0,482 0,591 0,341 0,325 0,35

0,442 0,552 0,209 0,25 0,228 0,412 0,5093 0,487 0,593 0,361 0,327 0,348

Рі
зн
і к
ут
и 

0,443 0,552 0,213 0,249 0,228 0,411 0,5083 0,487 0,601 0,352 0,327 0,35

середнє 0,4428 0,5517 0,2107 0,2486 0,2279 0,4135 0,5117 0,4841 0,5923 0,3475 0,3270 0,3490

СКВ 0,0006 0,0007 0,0019 0,0067 0,0005 0,0034 0,0033 0,0032 0,0061 0,0073 0,0032 0,0010

min-max 0,002 0,002 0,005 0,018 0,001 0,009 0,0074 0,007 0,017 0,02 0,01 0,003
 

З таблиці 3 випливає, що середньоквадратичні відхилення результатів для всіх кольорів 
не перевищують 0,01.  

Оскільки покриття дорожніх знаків повинно бути світловідбивним, тобто в бік джерела 
освітлення повинна відбиватись більша частина енергії випромінювання, ніж в бік інших 
напрямків, була експериментально досліджена і ця складова похибки.  З такою метою  зроблено 
фотографії під кутом спостереження близьким до кута освітлення і під великим кутом. 
Візуально наявність відбитого  випромінювання добре контролюється – зовнішній вигляд 
зразка істотно змінюється. Результати вимірювань показують, що СКВ вимірювань 
становить 0,015…0,007. 

З урахуванням всіх складових СКВ сумарної похибки методу порівняння координат 
кольоровості з допомогою фотоапарату не перевищує 0,02.  Всі розглянуті складові були 
випадковими, а не систематичними, тому використання декількох вимірювань дозволяє суттєво 
знизити сумарну похибку. 

 
4. Вимірювання кольоровості дорожніх знаків 

Для апробації запропонованого методу в центральній частині міста Харків були досліджені 
декілька дорожніх знаків різних кольорів: синього, червоного і білого. Фотографування 
проводилось в умовах природного освітлення, режим знімання вибирався автоматично і був 
різним для різних кадрів. Приклад типової фотографії дорожнього знаку приведений на рис. 4. 
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Рис. 4. Фотографія міри синього кольору на фоні дорожнього знаку 

 
На кожній фотографії виділялись дві області всередині міри і дві області по різні сторони від 
неї. Результат визначався як середнє двох вимірювань. Обробка фотографій здійснювалась 
засобами, які описано в [1]. Слід відзначити, що велика відмінність кольору міри і кольору 
дорожнього знаку не завжди означає  велику відмінність по координатах кольоровості. 
Особливо це помітно для білого кольору. Покритий пилом дорожній знак сірого кольору, який 
явно відрізняється від міри, часто виявляється слабко відмінним від міри по координатам 
кольоровості. Це підкреслює перевагу об’єктивної  реєстрації  над  візуальним порівнянням.  
Результати вимірювань представлено на рис. 5, 6, 7. 
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Рис. 5. Результати вимірювань координат кольоровості білого кольору на дорожніх знаках 

на фоні допустимої по ДСТУ 4100-2002 області 
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Рис. 6. Результати вимірювань координат кольоровості червоного кольору на дорожніх знаках 
на фоні допустимої по ДСТУ 4100-2002 області 
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Рис. 7. Результати вимірювань координат кольоровості синього кольору на дорожніх знаках 

на фоні допустимої по ДСТУ 4100-2002 області 
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З рис. 5, 6, 7 видно, що для всіх кольорів більша частина знаків, які були досліджені 
в експериментах, відповідає вимогам ДСТУ 4100-2002 стосовно координат кольоровості. 
Координати кольоровості окремих знаків, особливо червоного кольору, виходять за межі 
окреслених областей і тому повинні замінюватись. 

 

Висновки 

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що метод порівняння з мірою на основі 
обробки файлів зображення дає можливість оперативно контролювати кольори дорожніх знаків 
на місці їх розташування. Метод забезпечує отримання чисельних характеристик кольору 
покриття дорожніх знаків з допомогою відносно простого і дешевого обладнання. Робота на 
місцевості не вимагає високої кваліфікації обслужного персоналу. Обробка результатів 
вимірювання здійснюється за вже розробленими програмами і може бути посильною для 
пересічного користувача персонального комп’ютера. Міри кольору повинні бути попередньо 
атестовані і періодично проходити перевірку. Сам фотоапарат не потребує ні перевірки, ні 
метрологічної атестації.  

Все викладене вище дозволяє сподіватись, що метод контролю кольоровості дорожніх знаків 
знайде достойне місце в практичній роботі дорожніх фахівців. 
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ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ПРОЦЕСИ ПРОСОЧЕННЯ 
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Національний університет «Львівська політехніка» 
 

Бетонні та залізобетонні конструкції завдяки численним перевагам застосовують у більшості 
будівель і споруд. Актуальною є проблема збереження та посилення залізобетонних 
конструкцій промислових споруд, оскільки досить частою є експлуатація їх в різних 
агресивних середовищах. Просочення мономерами різного призначення використовується для 
вирішення ряду задач з захисту та посилення конструкцій, збільшенню терміну їх служби. 
Деякі теоретичні та експериментальні аспекти просочення проаналізовано в [1]. Однак 
не проведений критичний аналіз впливу технологічних факторів на процеси просочення та 
полімеризацію бетонних виробів. Зокрема, не висвітлено вплив сушки, вакуумування,  термо- 
та радіаційного способів полімеризації та їх кількісної оцінки у вигляді аналітичних 
залежностей. Мета цієї роботи є узагальнення впливу технологічних факторів на міцнісні та 
технологічні характеристики бетонних виробів.  

Вплив сушки на полімеризацію та міцність виробів. Багато рекомендацій з техніки сушки 
матеріалів менш термолабільних (кераміка, деревина, текстиль, шкіра та ін.). [2] для цементних 
матеріалів, нажаль, не застосовуються. Найбільш ефективною є жорстка високотемпературна 
сушка, оскільки вологопроникність і коефіцієнт дифузійного опору значно виростають з 
підвищенням температури, і швидкість видалення вологи різко збільшується. Саме такий ефект 
був досягнутий при зміні температури сушки бетону від 105 °С до 125 і 150 °С (рис. 1) [3]. 
У ряді випадків вдається під час технологічних досліджень використовувати температуру 
сушки від 105 до 150 °С. Тривалість сушки є різною. В залежності від температури середовища, 

щільності бетону, розмірів виробів і типу 
сушильного обладнання вона коливається від 3 
до 100 год. 

Великий вплив на тривалість процесу має 
температура середовища. Ефект висушування 
при температурі 105 °С на протязі 100 год. 
дорівнює ефекту висушування при 150 °С на 
протязі 8 год. [3]. 

Недопустима сушка свіжовідформованого 
бетону. При температурі 40 °С в першу добу 
твердіння ущільнена вібруванням бетонна 
суміш втрачає 50 – 60 % води затворення. Така 
втрата вологи перешкоджає протіканню 
процесів гідратації, формуванню щільної 
структури і негативно впливає на зріст 
міцності. Сушка бетону в форвакуумі при 
кімнатній температурі неефективна – при 
остаточному тиску біля 80 мм рт. ст. бетон 
за 96 год. втратив лише 0,7 % ваги [3].  

а – 150 °С, б – 125 °С, в – 105 °С.     
Рис. 1. Кінетика сушки бетону 

при температурі 
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Кінетика зростання міцності бетону має складний характер і залежить від багатьох факторів, 
серед яких основні: склад і вид цементу, водоцементне відношення, швидкість підйому 
температури, ступінь вологості та ін. З наведених досліджень [4] випливає, що бувають 
випадки спаду міцності в початковий період прогріву. 

Перед вакуумуванням і просочуванням можуть бути використані різні способи сушки бетону: 
конвективна, радіаційна, (в т.ч. інфрачервона), контактна (переважно, електрична) і 
мікрохвильова (високочастотна) [5]. 

В період прогріву температура на поверхні бетону є вище, ніж всередині, в результаті чого має 
місце термодифузійний потік вологи, направлений всередину виробу [2].  

Підчас радіаційної сушки волога випаровується за рахунок випромінювання тепла від нагрітих 
поверхонь або джерела інфрачервоного випромінювання. Кількість тепла, яке поглинає тіло, 
в загальному вигляді визначається з формули [2]. 
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(1)

де  nC  – наведений коефіцієнт випромінювання, який залежить від ступеня чорноти тіла і 

випромінювання, К град/ 2 ⋅⋅ годмДж ;  

nϕ  – кутовий коефіцієнт випромінювання, який залежить від взаємного розташування 
тіла і випромінювача; иT , тT  – відповідно температура випромінювача і тіла, К град . 

Швидкість оточувального повітря не впливає на швидкість сушки. За даними лабораторних 
дослідів Н.Н. Долгополова, А. І. Козловського і В.І. Фрідмана [6], в першому періоді сушки, 
при її постійній швидкості [2] доцільно використовувати комбінований радіаційно – 
конвективний спосіб, а в другому періоді при спадній швидкості процесу – комбінований 
контактно-вакуумний спосіб сушки. 

Вплив вакуумування на полімеризацію та міцність виробів. Важливий технологічний 
процес – відкачка повітря з висушеного бетону за допомогою вакуумних насосів.  

Швидкість відкачування газу S  при тиску P  є об’ємом газу, який видаляється з вакуумної 
системи за одиницю часу, виміряний при цьому тиску. Виходячи з рівняння стану ідеального 
газу, можна записати [7]:  

,
P
QS =  (2)

де  S  – швидкість відкачування газу; P  – тиск біля вхідного патрубка насосу;Q  – потік 
газу, який створюється насосом. 

У відповідності з рівнянням стану однорідного газу, який знаходиться в рівновазі, потік газу Q  
визначається наступним виразом: 

KNTQ = , (3)

де K  – постійна Больцмана;  

N  – число молекул, які проходять через переріз за одиницю часу;  

T  – абсолютна температура. 
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Вакуумний насос нової конструкції має граничний тиск в системі, коли швидкість відкачування 
падає до нуля. Цей граничний тиск залежить від різних причин: якості масла, яке 
застосовується, витоку і т. п. 

Для визначення тривалості відкачування, якщо допустити, що швидкість процесу постійна, 
пропускна здатність трубопроводу нескінченно велика, застосовна залежність 

,lg3,2
P
P

S
V i=τ  (4)

де  τ  – тривалість відкачування;  

V  – об’єм відкачуваної системи;  

S  – швидкість відкачування;  

iP  – тиск на початку відкачування (найчастіше дорівнює атмосферному);  

P  – тиск в вакуумній системі.  

Для отримання розрядки, яка відповідає остаточному тиску у контейнері порядку 
0,05-10 мм рт. ст., можна з успіхом застосовувати як об’ємні, так і струменеві вакуумні насоси. 

Ефективність застосування вакуумування показано на рис. 2 з праці [3]. 

Просочування мономерами. Процес 
просочування рідких мономерів у бетон 
при підвищеному і нормальному 
атмосферному тиску в загальному вигляді 
описують рівняннями Дарсі, яке базується 
на принципі нерозривності потоку  

 
PtV grad / β= ,   (5) 

 
де  V – об’єм просочувального 
матеріалу;  

Р – тиск;  

β – постійна характеристика 
в’язкості просочувального матеріалу 
(флюїда) і проникність виробу. 
Враховуючи витрату рідини Q, яка 
підкоряється закону Пуазейля, можна 
визначити витрату флюїда за формулою 

 

μ
)( 21 PPS

kQ
−

= .   (6) 

 
Зокрема, для випадку сталого процесу просочення при ламінарному режимі отримано 
диференційне рівняння [8]  
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Рис2. Вплив ступеня вакуумування на збільшення 
кількості полімера в бетоні: 1 – без вакуумування, 
2- вакуумування протягом 1 год при тиску 380 мм. 
рт. ст., 3- те саме при тиску 10 мм. рт. ст.
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1 – без вакуумування, 2 – вакуумування 
протягом 1 год. при тиску 380 мм. рт. ст.,  

3 – те саме при тиску 10 мм. рт. ст. 
Рис. 2. Вплив ступеня вакуумування на 
збільшення кількості полімера в бетоні 
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dxrdt
x
rPk 2

8
π

η
π

= ,       (7) 

де  r  – радіус пор, см; 

  η  – в’язкість просочувального матеріалу, сексмH ⋅2/ ; 

  кP  – капілярний тиск, 2/ сексмг ⋅ . 

При цьому 

r
θσ cos2Pк = , 

(8)

де  σ  – поверхневе натягнення рідини, смH / ;  

θ  – краєвий кут змочування. 

Широко застосовують різноманітні сополімери на основі цих мономерів [3]. Наведені у праці 
речовини характеризуються різною в’язкістю: від 0,5 – 1,0 спз для стиролу і метилметакрилата, 
до 800 – 1000 спз для поліефірстирола. 

В результаті інтегрування рівняння для глибини просочування l  за час t  [8] можна отримати 
розрахункову формулу  

.
2

 cos2 trl
η

θσ
=  

(9)

Висоту капілярного підйому мономеру при атмосферному тиску в бетоні h  можна визначити 
за наступною формулою: 

2
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(10)

де  k - проникність бетону. 

Дослідження кінетики насичення бетону метилметакрилатом, проведені М.Р. Ніконовим [9], 
показали, що цей процес носить експоненціальний характер. При цьому з початку 
просочування проходить найбільш інтенсивно, значно випереджуючи процес водонасичення. 

Характер заповнення пор при просочуванні бетону метилметакрилатом ілюструє діаграма [9], 
отримана за методом Одена-Туркестанова. Процес просочування повністю в метилметакрилат 
зразків задовільно описується експонентою 

( )[ ]γ−
+−= 5.011 lWW максt , (11)

При просочуванні метилметакрилатом повністю занурених зразків з В/Ц – 0,3; 0,4; 0,5 
величина γ  відповідно дорівнює 1,1; 1,2; 1,42, [9]. Наближені результати отримано і іншими 
авторами [7,9]. 
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Кінетику проникання мономеру в бетон можна дослідити, вивчаючи візуально або під 
мікроскопом зрізи або вищерблення зразків, просочених мономером, пофарбованим органічним 
барвником. Використання такої методики дозволило отримати задовільні результати [3]. 
Введення в мономер поверхнево-активних речовин для прискорення процесу просочення і 
збільшення її глибини не дало обнадійливих результатів [10]. 

Просочування бетону значно більш в’язкими (до 1000 спз) органічними рідинами, наприклад, 
поліефірами, зв’язано з більшими труднощами. Водночас з більшою в’язкістю просочувального 
складу спостерігається вибіркова адсорбція поліефірів в поверхневих шарах бетону, взаємодія 
кислотних груп мономерів з цементним каменем з утворенням гелеутворювальних структур, 
кольматуючих пори. В зв’язку з цим швидкість просочування значно сповільнюється [8]. 
У таких випадках добрі результати часто дає введення у в’язкий мономер певної кількості 
малов’язкого мономеру. Досліди проводили з композиціями поліефірстирола [11]. При цьому 
позитивний ефект збільшується з підвищенням температури. Аналогічні результати отримані 
при використанні поліефірстирольних і епоксидно-стирольних композицій [3]. 

Великий інтерес представляє часткове або поверхневе просочування бетонних і залізобетонних 
виробів, яке виконується з ціллю покращення фільтраційних і корозійних характеристик 
матеріалу [6, 9, 5, 3, 11, 12].При повному просочуванні найбільш ефективними є малов’язкі 
мономери типу стиролу або метилметакрилату. Але вони леткі і швидко випаровуються 
з бетону до полімеризації, якщо не застосувати спеціальні заходи для їх зупинення [3, 6]. У ряді 
випадків на поверхність виробів наносять шар форполімеру [3]. Перспективним є використання 
в якості герметизувального середовища газоподібного азоту, яке пропонується 
А.І. Козловським, А.С. Малошицким, А.А. Старковим і В.І. Фрідманом [6], оскільки при цьому 
способі відпадає необхідність в очищуванні стічних вод. 

Вплив температури на полімеризацію та міцність виробів. Мономери, що розглядаються,  
вінілового і акрилового рядів належать до категорії тих органічних високомолекулярних 
з’єднань, які під дією тепла, світла та ініціаторів швидко перетворюються в полімери, які 
в залежності від повноти протікання процесу і властивостей мономера мають консистенцію 
від дуже в’язкої рідини до твердого і крихкого тіла. 

Для виготовлення бетонополімерних матеріалів надаються тільки з’єднання, що тверднуть за 
принципом полімеризації. Реакції поліконденсації пов’язані з неминучим утворенням побічних 
продуктів, таких як спирти, хлористий натрій, хлористий водень та інші речовини, як є 
несумісні з цементним бетоном. Зазвичай, процес полімеризації мономерів в об’ємі бетону 
проходить за радикальним механізмом [13, 14]. 

Для просочування найчастіше використовують стирол і метилметакрилат. Раціонально 
розглянути питання полімеризації на їх прикладі. 

Стирол, який інакше називається вінілбензолом і фенілетиленом, – найпростіший представник 
ароматичних вуглеводів з найпростішим ланцюгом. Він легко полімеризується в склоподібний 
полімер – полістирол: 

CH2=CH

C6H5

CH2-CH

C6H5

CH2-CH

C6H5
nполістиролстирол  

 
Метилметакрилат – метиловий ефір метакрилової кислоти також полімеризується в місцях 
розриву подвійних зв’язків вуглецю з вуглецем: 
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CH2=С-CH3

COOCH3
CH3

n

CH3

СCH2 CH2 С

CH3

С С=0 =0

O O CH3

метиловий ефір метакрилової 
кислоти  (метилметакрилат )

метиловий ефір поліметакрилової 
кислоти (поліметилметакрилат)

 
 

Процеси полімеризації, як правило, протікають в місцях розриву подвійних зв’язків 
в молекулах мономерів. Здатність поєднання вуглецю до полімеризації визначається тим, що 
енергія ненасиченого зв’язку вуглецю з вуглецем менше, ніж енергія насиченого зв’язку. Тому 
заміна подвійного зв’язку одинарного супроводжується виділенням енергії, і створюються 
термодинамічно вигідні умови для утворення полімерних ланцюгів [15]. 

Радикальна полімеризація ініціюється вільними радикалами, причому походження їх може 
бути різним: можуть утворюватись при розпаді молекул, які спеціально додаються в мономер 
ініціаторів, або з молекул самого мономеру, якій підлягає випромінюванню. В першому 
випадку має місце термокаталітичний спосіб полімеризації, в другому – фотохімічний або 
радіаційний. 

Термокаталітичний спосіб, який має майже вікову історію, широко застосовується при 
виробництві бетонополімерних матеріалів. В якості ініціаторів використовують з’єднання, які 
при нагріванні розпадаються, утворюючи вільні радикали. Останні, володіючи великою 
реакційною здатністю, атакують молекули мономеру по подвійному зв’язку. Розглянемо це на 
прикладі стиролу. Радикалом R  може бути метил 3CH , C  та ін. 

R+CH2=CH

C6H5

CH2

C6H5

CHR

 

В результаті утворюється вільний радикал більшого розміру. Він знову атакує молекулу. 
Утворений радикал ще більшого розміру атакує наступну молекулу мономеру, розриваючи 
подвійний зв’язок, і т.д. В результаті утворюються макромолекули 1 – 100 сек. [13]. Теоретично 
ланцюговий процес може протікати аж до вичерпання мономеру і ініціатора до 100 %-го 
перетворення (конверсії) мономеру. Однак так буває не завжди. Припинення зростання 
ланцюга викликається взаємодією макрорадикалів з утворенням „мертвих” макромолекул, 
реакціями з домішками, що також викликає знищення радикалів. В міру підвищення 
(на декілька порядків) в’язкості системи рухомих радикалів  швидкість реакції зменшується. 

В процесі полімеризації виділяється велика кількість тепла, що призводить до нормальної 
полімеризації полі метилметакрилату без відводу тепла температура може піднятись 
до 400 °С [16]. 

Активатори оказують вплив на полімеризаційний процес лише в присутності перекис-
ініціаторів. При взаємодії обох компонентів , які складають окислювально – відновлюючу 
систему, при кімнатній температурі утворюються вільні радикали. Наприклад, при 20° період 
напівруйнування 1%-го розчину перекису бензолу в мономері складає приблизно 60000 г. 
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Добавка промотору диметиланіліну в такій самій концентрації скорочує період 
напівруйнування бензолу до 10 хв [3]. 

Застосування каталізаторів перспективне при поверхневому просочуванні бетону в умовах 
будівельного майданчику. На заводі бетонних і залізобетонних виробів це викликає 
технологічні труднощі в зв’язку з тим, що при впровадженні каталізатора в мономер перед 
просочуванням відразу починається полімеризація. 

Спеціальні добавки застосовують для надання бетонополімерним виробам більшої 
термостійкості. Суттєвий недолік більшості полімеризаційних термопластичних полімерів – їх 
порівняно низька термостійкість. Для збільшення стійкості полімерів до високих температур, а 
також до дії розчинників в систему вводять мономери, які утворюють при твердненні 
тримірний полімер з поперечними зв’язками. Найбільшу ефективність  в цьому відношенні 
виявив триметилпропан-триметилакрилат. При додаванні в метилметакрилат він відіграє роль 
„зшиваючого” сополімеру. Лінійна структура поліметилметакрилату зшивається поперечними 
зв’язками. В результаті, уникаючи небажаних реакцій поліконденсації, вдається отримати 
жорстку тривимірну термостійку структуру, властиву поліконденсаційним термоактивним 
полімерам. Температура розм’якшення стиролу і метилметакрилату з домішками 
триметилпропантриметилакрилату відповідно 20 і 10 % підвищилась від 20 до 200 °С [3]. 

В процесі зберігання вінілові та акрилові мономери мають здатність до повільної мимовільної 
полімеризації, в результаті чого можлива втрата їх товарних якостей. Для уникнення 
мимовільної полімеризації в мономери впроваджують інгібітори (гідрохінон, монометиловий 
ефір гідрохінона, фентиазин та ін.). Частіше за все використовують гідрохінон, який легко 
видаляється з мономеру однократною промивкою 2–5 %-вим розчином соди. При виробництві 
бетонополімерних матеріалів в цій операції немає особливої необхідності, оскільки 
в присутності ініціатора процес полімеризації сповільнюється. 

Загалом можна зробити висновок, що полімери підвищують фізико-механічні властивості 
цементного каменю, здійснюють ущільнювальний та зміцнювальний вплив під час формування 
кристалізаційної  структури цементного каменя, що сприяє утворенню нових нерозчинних фаз. 
Введення полімеру в цементи з питомою поверхнею понад 6000 см2/г дозволяє значно 
підвищити міцність цементного каменю [17]. 

Радіаційна полімеризація. Прогрес радіаційної хімії і технології [18, 19, 20] зумовив успіх 
застосування радіаційного способу полімеризації при виробництві бетонополімерних 
матеріалів. Властивості мономерів залежать від незначних змін в їх хімічній будові та 
надмолекулярній організації. Енергія активації радикальної полімеризації мономерів вінілового 
та акрилового рядів невелика (2–10 мольккал / ) [13]. Тому процеси полімеризації цих 
мономерів легко ініціюються енергією радіаційного випромінювання; відбувається перехід 
подвійних вуглець – вуглецевих зв’язків в одинарні, тобто утворення радикалів, і в подальшому 
ланцюги ростуть по радикальному механізму допоки не вичерпається ресурс мономеру або не 
буде видалено джерело випромінювання. Наведені дані про дії γ -радіації на процес 
полімеризації мономерів, які використовуються найбільш часто [3].  

Швидкість полімеризації мономерів при радіаційному впливі можна значно збільшити, 
підвищивши температуру в реакторі (рис. 3) або увівши ініціатори. Інгібітор, не видалений 
з мономеру, дещо сповільнює процес полімеризації [3]. 
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Радіаційну полімеризацію в більшості 
випадків проводять при нормальній 
температурі без ініціаторів, що 
зменшує втрати мономеру і 
забезпечує виключення пожежної і 
вибухової небезпеки. В цьому 
відношенні радіаційний спосіб 
переважає термокаталітичний. 

Дослідження бетонополімерних зраз-
ків в процесі радіаційної обробки, 
проведене фотограмметричним спосо-
бом, показало, що деформації їх малі 
та при виготовленні не можуть 
викликати значних дефектів 
конструкцій [9].  

Швидкість та повнота процесів 
полімеризації мономерів при 
виготовленні бетонополімерних виро-
бів в значній мірі залежить від маси, 
модуля поверхні бетону та характеру 
порової структури. Зроблено спробу 
побудувати математичну модель 
процесу полімеризації мономеру в 
порах бетону [6, 9]. При цьому 
прийнято, що процес полімеризації в 
капілярно-пористому середовищі є 
процесом блочної полімеризації. 

 
Висновки 

Розглянуто переваги та недоліки технологічних процесів та факторів. Виконаний аналіз 
режимів просушування, просочення  та полімеризації бетонних виробів показує, що ряд 
проблем висвітлено недостатньо. Зокрема, при сушці не чіткі межі температур просушування 
та вважається, що чим вища температура, тим краще проходить просочення. Хоча сучасні 
дослідження показують можливість зменшення або повного уникнення процесів просушування 
при досягненні ефективного просочення  полімерами. Те саме стосується і технології 
вакуумування.  

Щодо просочення, суттєвий недолік більшості полімеризаційних матеріалів є їх порівняно 
низька термостійкість. Крім того, при впровадженні каталізатора в мономер перед 
просочуванням відразу починається полімеризація. Тому на заводі бетонних і залізобетонних 
виробів це викликає технологічні труднощі, а в умовах будівельного майданчику при 
поверхневому просочуванні бетону перспективне застосування каталізаторів. Недостатньо 
вивчено питання про те, при яких тисках оптимально проводити поверхневе просочення 
бетонних виробів. 

З огляду літературних даних також випливає, що недостатньо розроблено та досліджено 
аналітичні методи розрахунку процесу полімеризації та напружено деформованого стану 
просоченого бетону та залізобетону. 
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1 – при температурі 70 °С,  
2 – при температурі 20 °С.  

Рис. 3. Кінетика радіаційної полімеризації 
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Використання торкретування – один з ефективних надійних способів нанесення захисних 
покриттів на бетонні поверхні, що піддані впливу агресивних середовищ і низьких температур, 
при виправленні дефектів в бетоні, підсиленні бетонних та залізобетонних конструкцій тощо. 

Торкрет-бетонування при капітальному ремонті або реконструкції дозволяє максимально 
зберегти існуючі конструкції та забезпечити їх ефективну роботу в складі конструкцій будівлі 
або споруди, що реконструюються, а також забезпечує мінімальну тривалість періоду 
реконструкції [1, 5].  

Торкретування – це бетонування конструкцій методом нанесення цемент-гарматою на 
поверхню опалубки або конструкції одного або кількох шарів цементно-піщаного розчину 
(торкрет) або бетон-шприц-машиною – бетонної суміші (набризк-бетон). 

До складу торкрету входять цемент і пісок (або гравій розмірами частинок до 8-10 мм), а до 
складу набризк-бетону, крім того, ще додають грубий заповнювач розміром не більше, 
ніж 25-30 мм. В даній роботі незалежно від від розмірів зерен заповнювача використано 
найбільш поширені терміни «токретування» і «торкрет-бетон». 

Проектуючи склад торкрет-бетону, необхідно враховувати ряд чинників: співвідношення між 
цементом і наповнювачем; гранулометричний склад наповнювача; обладнання, його 
характеристики тощо. 

Складний механізм формування макроструктури торкрет-бетону можна представити у вигляді 
двох паралельних процесів: 

- утворення на бетонній поверхні пластичного шару, який складається із розчину і 
заповнювача найдрібнішої фракції. Товщина шару цементного тіста і тонких 
фракцій, здатного поглинути та утримати енергію удару великих частин заповнювача, 
становить 5-10 мм. 

- часткового проникнення в шар розчину зерен крупнішої фракції заповнювача (розмірами 
від 5 до 30 мм) й утворення торкретного шару.   

В будівельній практиці використовується два види торкретування («сухе» та «мокре»), залежно 
від способу замішування та подачі суміші до сопла гармати. 

При «сухому» торкретуванні, досягаючи бетонної поверхні, частинки утримуються на ній 
силами поверхневого натягу води. Максимальний розмір частин D, що утримуються на 
поверхні, визначаються із залежності енергії системи «частинка-вода» і визначаються за 
формулою  

22

68,1

vkV
D

ρ
σ

≤ ,       (1) 

де  σ – коефіцієнт поверхневого натягу води; 

ρ – густина частинок;  
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V – швидкість частини в момент удару об поверхню; 

vk  – коефіцієнт, що враховує втрату швидкості після удару.  

Розрахунки показують, що для кварцового піску поперечний розмір частинок, що утримуються 
силою поверхневого натягу води, не повинен перевищувати 0,1 – 0,15 мм.  

Ступінь проникнення частин у в’язкий шар залежить від форми, запасу кінетичної енергії та 
властивостей в’язкого середовища. Відносну глибину проникнення зерна  кулястої форми (α), 
що виражена відношенням абсолютної глибини проникнення L до розмірів зерна D, 
визначають: 

Vk
D
L

прρ
πα
6

== ,      (2) 

де  прk  – коефіцієнт проникнення. 

Коефіцієнт проникнення прk  у даному випадку – величина, що характеризує консистенцію 

вкладеного шару. Значення прk  залежно від водовмісту торкрет-бетону наведено в табл. 1. 

 
Таблиця 1 – Консистенція вкладеного шару торкрет-бетону залежно від водоцементного 

(в/ц) відношення [3] 

Коефіцієнт проникнення 
г
ссмkпр

2

,  при різних значеннях в/ц 
Вид 
зерен 

заповнювача 
0,36 0,38 0,40 0,42 0,44 

Округлі гладкі 4,5 10-5 7,5 10-5 9,8 10-5 1,2 10-4 1,4 10-4 

Не округлі з 
рваною 

поверхнею 

 
3,8 10-5 

 
6,2 10-5 

 
8,7 10-5 

 
9,9 10-5 

 
1,3 10-4 

 

Регулюючи подачу води, можна отримати такий ступінь рухливості пластичного шару, щоб 
зерна заповнювача при певному запасі кінетичної енергії подолали сили опору і могли 
проникнути в цей шар на певну глибину, достатню для міцного їх зчеплення і утворення 
щільного моноліту. Як показують результати досліджень, оптимальне значення відносної 
глибини проникнення знаходиться в межах 0,5-1,0.     

Встановлено оптимальне співвідношення між середніми розмірами зерен двох суміжних 
фракцій 

Dn+1 ≈ 2Dn , 

 

де  Dn+1 –діаметр проникного зерна; Dn – діаметр зерна на поверхневому шарі, з яким 
відбувається зіткнення.  

При проектуванні складу сухої суміші для отримання торкрет-бетону заданого складу 
необхідно враховувати відскок. 
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Аналітична залежність кількості відскоку від основних технологічних чинників має вигляд 

 100
10 +

=
м

м

k
kK

δα
δα

%, 

де  Ko  – величина відскоку в процентах від загального обсягу заповнювача, %;  

δ – відношення об’ємних частин заповнювача і цементного тіста; 

kм  – коефіцієнт, який враховує форму зерен заповнювача. Для зерен округлої форми він 
рівний 0,76-0,95, для зерен неправильної рваної форми – 1,1-1,25 [3]. 

Теоретичні дослідження і практичний досвід використання торкрет-бетону підтверджують, що 
максимальний відскок спостерігається при однофракційних заповнювачах, а мінімальний, коли 
подаються різні фракції заповнювача в рівних кількостях.  

Мінімальний вміст цементу у вкладеному торкрет-бетоні повинен становити не 
менше 300 кг/м3. Значення водоцементного відношення торкрет-бетонної суміші при 
«мокрому» способі торкретування не повинно перевищувати 0,55, а при сухому способі 
торкретування − бути  в межах 0,4-0,5 [4]. 

Бетонні поверхні перед нанесенням торкретного покриття акуратно очищають від бруду, 
жирних плям та інших неміцних нашарувань механічним способом. 

Для запобігання накопичення відскоку при обробці поверхні раковини повинні розчищатися 
так, щоб утворювалось звужене заглиблення. Після розчистки раковин перед торкретуванням 
поверхню необхідно зволожувати.  

Кут між стінкою раковини і поверхнею торкретування повинен становити близько 135о. Кути і 
ребра необхідно заокруглювати (рис. 1). Не рекомендується заповнювати торкретом вузькі 
щілини, оскільки в цьому випадку важко забезпечити якісне ущільнення суміші. Перед 
торкретуванням  їх необхідно розшити під кутом 15о і забезпечити ширину D, рівну діаметру 
основи  потоку бетонної суміші при нанесенні з відстані L (рис. 2, а, б, табл. 2).  

 
Таблиця 2 – Основні параметри при заповненні стиків 

Ширина щілини D, мм 150 130 120 100 80 
Відстань сопла до поверхні нанесення 
з відстані L, см 80 70 60 50 40 

 

Міцність зчеплення торкрет-бетону з основою (адгезія) повинна відповідати вимогам 
табл. 3. [4]. 

 
Таблица 3 – Мінімальні значення адгезії торкрет-бетону з бетонною поверхнею 
 

Вид адгезійного з’єднання Міцність оброблюваної поверхні, МПа 

конструктивний бетон 2,0 

не конструктивний бетон 1,0 
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При роботі торкрету на відрив, при 
динамічних навантаженнях, а також 
торкретуванні по металу 
влаштовуються арматурні сітки, які 
кріпляться до основи анкерами. 
Діаметр арматурних стержнів 
повинен бути не більшим 10 мм, 
щоб запобігти утворенню за ними 
гнізд При більших діаметрах 
особливої уваги потребує 
дотримання напрямку струменя 
(рис. 2, в).  

Для спрощення виконання робіт та 
покращання якості торкрету 
стержні повинні бути 
розміщені один від одного на 
відстані не менше 10 d. 
Арматурна сітка жорстко має 
бути закріплена і влаштована 
на відстані не менше 10 мм від  
основи і 15 мм від поверхні.  

Вкладений торкретний шар 
повинен витримуватися у 
вологому середовищі не менше 
3-5 діб. Накриття і поливання 
торкрет-бетону необхідно 
починати не пізніше 6-8 год,  а 
в жарку вітряну погоду – через 
1,5-3 год.  

Після закінчення роботи 
поверхню торкрету необхідно 
захистити від сильних 
механічних впливів. Лише 
після досягнення міцності 
торкрету 3-5 МПа дозволяється 
переміщення по ньому, 
влаштування риштувань, 
опалубки тощо. 

Торкрет-бетон є ефективним 
засобом підсилення залізобе-
тонних конструкцій, що 
забезпечується його високою 
щільністю, міцністю та 
адгезією до основи. Проте для 
його використання в даній 
галузі необхідно врахування 
ряду чинників: добір складу і 
компонентів суміші, викори-
стання прийомів і технологій 
нанесення тощо. 

 
а – без арматури; б – з арматурою;  

в – напрямок потоку при діаметрі арматури 16-20 мм, D. 
Рис. 2. Схема заповнення клиновидного стику 

 

 
а – правильно; б – неправильно. 

Рис. 1. Схема підготовки раковин під торкретування 
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УДК 625.8 
 

КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ СТІЛЬНИКОВОГО ЗАЛІЗОБЕТОННОГО 
АЕРОДРОМНОГО ПОКРИТТЯ З ПІДОГРІВНОЮ ОСНОВОЮ 

 
Матченко Т.І. 
Баклан Н.М. 
УкрНДІпроектстальконструкція ім. Шимановського 
 

Вступ. Вибір конструктивної схеми аеродромного покриття визначається класом аеродрому; 
кліматичними, ґрунтовими і гідрогеологічними 
умовами. Орієнтовне застосування аеродромного 
покриття в залежності від класу аеродрому наведена 
в таблиці 1. 

Матеріал жорстких покриттів спроможний сприймати 
розтягувальні напруження, завдяки чому ці покриття 
працюють на згин як плита, розподіляючи колесні 
навантаження на значну площу природної основи. 
В результаті компонентний тиск  G під пневматиком 
зменшується в декілька разів до значення G2, яке 
прийнятне для природного ґрунту. 

Приклади принципової конструкції жорстких покриттів 
приведено на рис. 1. 

Товщину шарів жорсткого покриття добирають 
розрахунком, але не менше 16-18 см кожного шару 
з конструктивних і  технологічних міркувань. 

 
б

 

в
 

г
 

а – тонне; б – попередньо напружене збірне; в – бетонне з розділювальним прошарком; 
г – попередньо напружене монолітне. 

1 – бетон; 2 – розділювальний прошарок з рулонного матеріалу; 3 – грунтоцемент; 
4 – природна основа; 5 – армобетон; 6 – розділювальний прошарок з піскобітумної суміші; 

7 – щебінь; 8 – грунтогравій, оброблений органічним в’язним; 9 – пісок. 
Рис. 1. Приклади  конструкції жорстких покриттів 

Таблиця 1 

Вид покриття Клас 
аєродрому 

Попередньо 
напружене 
монолітне А-В 
Попередньо 
напружене збірне Б-Д 
Залізобетонне і 
армобетонне А-Д 
Бетонне Д 
Асфальтобетонне В-Е 
Щебневе Г-Е 
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Конструкції аеродромних покриттів повинні мати наступні властивості: високу жорсткість, 
високу міцність, високу термостійкість, стійкість до повзучості, стійкість до стирання, стійкість 
до агресивного середовища, малу густину, відносно малу вартість. 

Найбільш часто в практиці будівництва аеродромних покриттів застосовують струнобетонні 
покриття з натягуванням арматури в повздовжньому напрямку з внутрішнім обтисканням. 

Розміри плит приймають по ширині захопу бетоноукладника, а довжину плит – 50-100 м. Шви 
влаштовують наскрізними при поперечному обтисненні та шпунтовими при відсутності 
поперечного обтиснення. 

Товщина струнобетонних покриттів під нормативні навантаження І–ІІІ категорії дорівнює 
18-25 см з витратою арматури 9-16 кг/м2 , в тому числі напруженої дротової – 3,5-6,0 кг/м2 . 

Будівництво покриття здійснюють ділянками довжиною 500-1000 м. По кінцях ділянок 
влаштовують анкерні плити, які слугують упорами при натягненні арматури. Для збільшення 
міцності торцевих та кутових ділянок плит передбачають підшивні цементобетонні плити. 

Існуючі залізобетонні конструкції можна розглядати як композиційний матеріал, в якому бетон 
виконує роль матриці, а армувальні елементи – це сталеві арматурні стержні, грати, каркаси, 
сталеві стійки та сталеві мати. Для підвищення жорсткості залізобетонних конструкцій деякі 
арматурні дроти та стержні можуть бути попередньо розтягнені, що дозволяє зменшити висоту 
перерізу та вагу конструкцій. 

Разом з багатьма перевагами залізобетонні конструкції мають ряд недоліків: мала міцність на 
розтягнення, що призводить до появи тріщин; порівняно велика вага залізобетонних виробів; 
неефективність роботи бетону в розтягненій та малонавантаженій зонах; неможливість 
виготовлення залізобетонних конструкцій з тонкими стінками. 

Сутність розробки. Пропонується конструктивна схема залізобетону у вигляді металевої 
стільникової структури з заповненням стільників бетоном, які склеєні між собою розплавленим 
цинком. Стінки стільників – це сталеві перфоровані листи неіржавкої сталі 0,2÷0,5 мм. 
Стільникова структура дозволяє застосовувати бетон різних марок, різної густини в межах 
стільників в залежності від характеру їх навантаження.  

В залежності від вимог до тієї або іншої залізобетонної конструкції  до матеріалу стільників 
можуть висуватися вимоги: підвищена жорсткість, підвищена міцність, низька густина бетону. 

Конструктивні схеми стільників. В перерізі сталеві стільники можуть мати форму 
шестикутників, прямокутників і трикутників. Трикутні стільники мають більшу жорсткість та 
міцність. Шестикутникові стільники потребують менших витрат сталі, але мають меншу 
жорсткість. 

Стиснення стільникового залізобетону. Пропонується  в зонах залізобетонних конструкцій, 
що працюють на стиснення, використовувати високоміцні бетони, які при кристалізації 
розширюються. Властивість розширення бетону призводить до переднапруження бетону та 
готової структури. що підвищує жорсткість конструкції. Підвищення жорсткості дозволяє 
зменшувати висоту перерізу конструкції та її вагу. 

В зонах стиснення з великим навантаженням можуть використовуватися бетони 
з кремнійвуглецевим наповнювачем дрібних фракцій або наповнювачем з інших карбідів. 

Карбідні наповнювачі можуть мати форму тетраедрів, покритих шаром цинку. Цинкове 
покриття захищає карбід від вологи та агресивних забруднень, які руйнують його структуру. 
В бетонах, що працюють на стиснення, в якості наповнювача замість піску з окису кремнію, 
якій має малу міцність, доцільно використовувати відсів кремнію. 
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Стільники, що працюють на зсув. Стільники, що працюють на зсув, в конструкції повинні 
мати орієнтацію, перпендикулярну можливому зсуву. Матеріал стільників повинен бути 
вибраний з матеріалів з високим модулем деформації на зсув та високою міцністю на переріз. 

Ненавантажені стільники. В залізобетонних конструкціях, що працюють на згин, середній 
шар перерізу мало навантажений. Тому доцільно стільники середнього шару заповнювати 
легкими бетонами. наприклад ніздрюватим бетоном або пінобетоном малої густини та 
міцності. Також стільники середнього шару можуть бути заповнені полістиролом. 

Розтягнені стільники. В залежності від характеру деформування залізобетонної конструкції 
форма стільників та характер їх наповнення можуть відрізнятися. Можуть бути поставлені 
задачі підвищеної жорсткості або підвищеної міцності конструкції аеродромного покриття. Так, 
для стільників, що працюють на розтягнення,  як заповнювач можна використовувати 
фібробетон. Фібробетон має підвищену тріщиностійкість, міцність на розтяг, ударну в’язкість, 
опір на стирання. 

Як фібри використовують тонкий дріт діаметром 0,1-0,5 мм і довжиною 10-50 мм. Сталеві 
фібри вводять в бетонну суміш звичайно в кількості 1- 2,5 % об’єму бетону, міцність бетону на 
розтяг зростає на 10-30 %. 

Для конструкцій, що працюють на розтягнення, доцільно,  щоб в перерізі стільники складалися 
з двох труб великого та малого діаметру,  з’єднаних ребрами. Через труби малого діаметру 
пропускають високоміцні арматурні стержні для переднапруження конструкції. Порожнину 
між трубами можна заповнювати пінобетоном малої міцності з метою підвищення 
вогнестійкості конструкції. 

Конструкції, що працюють на розтягнення з високим значенням напружень в металах 
стільників, доцільно заповнювати високоміцними бетонами, армованими сталевими вусами, 
припаяними до стінок стільників. 

Стінки стільників.  Стінки металевих стільників можуть мати рифовану або шиповану 
поверхню для спільної роботи сталевих стільників та їх бетонного наповнювача. 

Конструювання нового ефективного залізобетону. 

Наукова новизна. Для самонапруженого залізобетону пропонується використовувати такі 
матеріали: дротяну арматуру класу Вр – ІІ діаметром 0,5 мм і 1 мм; в’язне, що розширюється, 
на основі СаО або MgO, розширення якого відбувається з утворення Са(ОН)2 або Mg(OH)2; 
щебінь фракції 3 – 5 мм. 

Армування залізобетону виконується нерівномірно: з боків використовується арматура 
5,0=d  мм з більш інтенсивними витками, а в середині 1=d  мм – менш інтенсивно. Більш 

заармовані верх та низ будуть працювати подібно стержневій арматурі в стиснутій та 
розтягнутій зонах звичайного залізобетону, а інтенсивне бокове армування буде стримувати 
деформацію (розширення) залізобетону. 

За  допомогою напругувального цементу можна отримати самонапружені покриття. В таких 
покриттях об’ємне переднапруження створюють хімічні сили (енергія) розширення 
цементобетонну, який твердіє. 

Хімічна енергія напругувального цементу, яка викликає розширення цементобетону, і, як 
наслідок, його само напруження,  може створити попереднє напруження 8–12 кгс/см2 при 
цементах марки НЦ–20 (цифра 20 позначає величину нормативного самонапруження цементу 
в кгс/см2) і навіть 22-26 кгс/см2 при цементах марки НЦ–40. 

Як добавка, яка розширюється. використовується гіпсовапняна суміш такого хімічного складу: 
67,55 % гіпсу; 23,61 % вапна. Лінійні деформації зразків з такого цементу у віці 28 діб при 
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вологих умовах зберігання з додаванням 5 % добавки становить +8,9 % (розширення). 
Механічна міцність зразка розмірами 2х2х2 см при цьому становить 500 кгс/см2 . 

Замість піску пропонується використовувати щебінь фракцій 3-5 мм, який при щільному 
вкладанні дозволить зменшити використання цементу. При такому складі суміші, де марка 
цементу М500 і марка щебеню 200, можна досягти класу бетону В50. Пісок в такому випадку 
тільки б знизив клас бетону. 

Сутність розробки. Розглядається бетонний куб з повздовжнім армуванням дротами малого 
діаметру розмірами aхbхl (рис. 2). Тоді Sа – площа арматури, Sб – площа бетону, S = a · b – 
площа перерізу куба. 

Межа гранично допустимої деформації арматури аε  = 0,2 % = 0,002. Це значення взяте 
з графіка залежності σ-ε при значенні границі текучості (рис. 3). 
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Рис. 2. Куб з повздовжньою арматурою 
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Рис. 3. Залежність σ-ε для арматурної сталі 
 

 
На рис. 3. σ пр – межа пропорційності ; σ пруж – межа пружності; στ – межа текучості; σм – межа 
міцності (тимчасовий опір);  δ – відносне подовження. 

ааа Е εσ ⋅= ,                                                                 (1) 

 де  Еа=2,0·105 МПа  – модуль пружності:  для арматури класу Вр-ІІ  

[ ]aа RМПа ≤=⋅⋅= 400002,0100,2 5σ . 

Якщо бетон без арматури розширився при кристалізації вільно на 8,9 %, то вважаємо, що 
в ньому немає попереднього напруження. Якщо потім бетон обтиснути так, що його 
деформація становила б 0,2 %, то він витримує попереднє напруження стискання. Якщо 
обтискання бетону відбувається за рахунок закладеної в ньому дротяної арматури малого 
діаметру в процесі його розширення, то величина стискальних напружень визначається 
за формулою  

[ ],)()( RЕ ковзаббст ≤−−⋅= εεεεσ ,                                             (2) 

де  бε  – кінцева деформація бетону ( %9,8=бε );  
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      аε  – кінцева деформація арматури ( %2,0=аε );  

     ковзε  – частина деформації бетону за рахунок його розширення при  проковзуванні 

арматури  ( МПаЕ 31030 ⋅≈ ).    

На графіку (рис. 4) зображено зміну модуля Юнга 
першого роду Е бетону в залежності від деформації 
бетону при його розширенні до 8,9 % та до гранично 
допустимої 0,2 %. 

Умова рівноваги кубу, наведеного на рис.1, по осі Х 
набуває вигляду: 

Na=Nб;    Na-Nб=0, 

де  Nа – сила, яку сприймає арматура, кН;      

Nб – сила, яку сприймає бетон, кН. 

Цю силу можна визначити як: 

aаaaaa SESN ⋅⋅=⋅= εσ ;                            (3) 

)()()( аковзаббббб SSЕSN −⋅−−×=⋅= εεεεσ .    (4) 

 В загальному вигляді можна записати: 

)()()( аковзаббааа SbаESЕ −⋅⋅−−⋅=⋅⋅ εεεεε .   (5) 

Користуючись формулою (5), можна знайти необхідну площу арматури Sa або процент 
армування μ = Sа/Sб, якщо вважати відомими: аε =0,002; Еа=2,0·105МПа; Еб(ε) – з експерименту;  

%9,8=бε ; ковзε  – можна  отримати на основі 
експериментів;  a i b – розміри кубу.    

)()(
)()(

ковзабб

ковзаббaa
а Е

EES
εεεε

εεεεε
−−⋅

++⋅+⋅
= .       (6)               

 Відомо, що допустима деформація на розтягання 
бетону %015,0=btε , а допустима деформація 
на стискання становить %2,0=врε . 
Застосування в’язного, яке розширюється, 
дозволяє збільшити допустиму деформацію 
попередньо стиснутого бетону на величину  

%215,0%015,0%2,0 =+=бptε , що можна 
побачити на графіку (рис. 5), де показано 
деформацію важкого бетону в осях σ-ε. Тобто, це 
збільшує допустиму деформативність в 14 разів. 
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Рис. 4. Залежність  Еб(ε) для бетону 
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Рис. 5. Деформація важкого бетону 
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З рис. 5 видно, що в попередньо напруженому бетоні можна збільшити границю міцності 
на розтяг Rbt на величину Rbt+Rb=Rbнапр. Для важкого бетону В30 отримаємо 

Rbнапр.=17+1,2=18,2(МПа), 

тобто в 15 разів більше, ніж без напруження. 

Запропонована схема армування на рис.1 не забезпечує об’ємне обтискання бетону. Якщо 
обтискання неосьове, то повинна виконуватись умова:    

                               іб εε ≤ ,                                                                        (7)      

 де  іε – інтенсивність деформації, яка визначається за формулою: 

)(
2
3)()()(

)1(2
2 222222

zxyzxyxzzуухі γγγεεεεεε
ν

ε +++−+−+−×
+

=
                                  

(8) 

де  ν – коефіцієнт Пуассона. 

Об’ємне обтискання за рахунок незнімної опалубки не допускає проковзування арматури в 
бетоні ковзε  в процесі об’ємного розширення бетону, тоді умова рівноваги по осі Х набуває 
вигляду: 

баббаа SESaЕ ⋅−⋅=⋅⋅ )()( εεεε .                                                      (9)             

Якщо допустити, що при об’ємному обтисканні )( аб εε − = 0,08-0,002 = 0,078; 

а Еб(ε) = 30·103 МПа, то )()()(
аббE εεεσ −⋅=− = 0,078·30·103 = 2340 МПа. Тобто, теоретично 

можна збільшити міцність стиснутого бетону в 130 разів (Rbнапр. = 18,2 МПа). 

Процес руйнування стискуваного зразка відбувається або в результаті зсуву шарів бетону 
(рис.6а), або за рахунок відриву по площині, перпендикулярній осі стискання (рис. 6, б). 

Py

Py

Py

Py

a) б)
 

Рис. 6. Руйнування зразка 
 
Процес кристалізації бетону та об’ємне розширення необтиснутого бетону відбувається 
одночасно, тобто з’являються короткі та довгі в’язі і внутрішнє попереднє напруження 
кристалів бетону.  

Аналіз результатів. Отримані дані можна подати у вигляді діаграм, з яких випливають 
переваги самонапруженого залізобетону (рис. 7-8). 
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  Рис. 7. Діаграма деформацій             Рис. 8. Діаграма міцності 

 

Відносний об’єм грунта внаслідок пучіння при змерзанні або ущільнення внаслідок відтавання 
визначається за формулою 

[ ],)1(1/1 1
3

−+= Ρкр
кр

крV λ
λ

 

де крλ  – теплопровідність крупних включень (>2мм); 

зλ - теплопровідність заповнювача ґрунту; 

крΡ - маса крупних включень(>2мм); 

Щільність заповнювача крупнообломкового ґрунту визначається за формулою 

,)1/()1(0 кр
ь

кркркр
ь

з Ρ−Ρ−⋅= λλγγγ  

де  зγ - густина змерзлого крупнообломочного ґрунту. 

Об’ємну теплоємність талого Ст  і мерзлого См крупнообломкового ґрунту визначають 
за формулами: 
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де  Скр – теплоємкість крупних матеріалів , кДж/(кг · 0С); 
  Сск – теплоємкість мінеральних складових, кДж/(кг · 0С); 

V0 – сумарна вологість ґрунту; 
Vc – сумарна вологість крупнообломкового ґрунту; 
VH – вологість за рахунок незмерзлої води. 
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, 

Розрахунок температури на поверхні покриття визначається за формулою 

 

k
BELRtnt B

)( +⋅−+= , 

 
де  tB – температура повітря, 0С; 

      R – радіаційний баланс покриття, Вт/ м2; 

      L·E – складова випаровування, Вт/м2; 

      B – тепловіддання в основу покриття, Вт/м2; 

      −kα  коефіцієнт конвективного теплообміну, Вт/ (м2 · 0С). 

Визначення глибини відтавання аеродромних конструкцій. 

Глибина сезонного відтавання Нт однорідного по глибині ґрунтового масиву визначається 
за формулою 

,12/
2/12)12/(1/)).(2( qMQqMQqлЗHtntTTH −+−=

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
τλ

 

де  QM – теплопровідність в мерзлу товщу, кДж; 

q1 – середні витрати тепла в шарі відтаювання,кДж/м3; 

λ T – коефіціент теплопровідності відтавання гранта в талому стані, Вт/(м 0С); 

tn – абсолютна середня температура на поверхні покриття за період відтавання, 0С; 

tH*3 – температура змерзання грунта, 0С; 

лτ  – довготривалість періоду відтавання.  

Аеродромна конструкція складається з декількох шарів (рис.1) і глибина сезонного протаівання 
визначається за формулою 
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де   h1, h2,.. hn-1 – глибина першого (верхнього), другого, n- го шару, м; 

HT,1, HT,2,… Hn-1 – глибина сезонного відтавання ґрунтів та матеріалів, відповідно 
першого, другого n –го шарів, визначених за формулою (1). 

Розрахунок теплопередачі підігрівної панелі приведеної на рис. 2 

Загальна теплопередача панелі складається з теплового потоку з поверхні панелі, який 
направлений в напрямку ґрунту Qгрун  і теплового потока, який направлений в напрямку 
бетона Qбетон: 

Qпан = Qгрун + Qбетон. 
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Тепловіддача1м труби тепло передаючої панелі складає: 

Qгрун = qср lср + qкр lкр + qод lод, 

де  qср, lкр, lод – довжина відповідних турб в панелі. Теплопередача 1 м труби qгрун  

Вт/м [ккал/(чм)] визначається з урахування опору теплопровідності окремих шарів 
в конструкції панелі, що відокремлює теплоносій з температурою tТ від грунту за формулою: 

qгрун = tТ – tгрун / Rгрун , 

де  tгрун – температура грунту 0С; 

Rгрун = Rв +Rст+ Rм+∑ Rі+Rн – загальний опір теплопередачі від теплоносія в гунті; 

де Rв  – опір теплообміну у внутрішньої поверхні труби; 

Rст –  опір  теплопровідності стінки труби; 

Rм  – опір масиву бетона; 

Rн  – опір зовнішньої поверхні панелі, віднесений до 1 м труби; 

Rі  – опір теплопровідності додаткових шарів панелі. 

Визначення деформації основи внаслідок замерзання та відтавання грунта. 

Пучіння та просадка основи аеродромного покриття відбуваються при його промерзанні та 
відтаванні внаслідок руйнування криогенної структури ґрунту при його розширенні 
при замерзанні та внаслідок наступного ущільнювання відталого ґрунту під впливом власної 
ваги, а також тиску пневматиків повітряних суден та транспортних засобів. Пучіння Sp та 
просадку Sc  шарів ґрунту визначають за формулою 

i
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i
ii
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i
icps hwhSSS ⋅−⋅=−= ∑∑

== 11

δ , 

де  iδ  – відносне розширення  i-го шару ґрунту після змерзання;  

w  – відносне стиснення i-го шару ґрунту після відтавання; 

ih  – товщина i-го шару ґрунту; 

n – кількість шарів, на які розповсюджується глибина промерзання; 

m – кількість шарів, на які розповсюджується відтавання; 

Ss – сумарне пучіння після змерзання-відтавання ґрунту під аеродромним покриттям; 

Визначення товщини шару теплової ізоляції виконується за формулою 

δиз =Rиз ·λ · S, 

де  Rиз – опір теплопровідності додаткового шару теплової ізоляції для зменшення теплової 
витрати; 

λ – теплопровідність ізолювального шару, Вт/(м2 ·К); 

S – крок між трубами підігрівної панелі. 
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1 – стільниковий армобетон; 2 – розділювальний прошарок; 3 – другий шар бетону; 

4 – міцний термоізолювальний шар; 5 – опалювальна панель; 6 – захисний шар з металевих 
сіток; 7 – грунт, який захищають від промерзання. 

Рис. 9. Схема жорсткого аеродромного покриття з опалювальною панеллю 
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УДК 691.3 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БЕТОНЫ СПАСУТ ДОРОЖНЫЕ                            
КОНСТРУКЦИИ 

 
Назаренко В.В. 
ООО «Аскей» 

 
 

1. По сведениям Всемирного банка, из более чем 60000 автодорожных мостов России 30 % 
находятся в ненадлежащем состоянии вследствие различного рода дефектов. В той или иной 
степени в ремонте нуждаются почти все обследованные мосты. 

На автомобильных и железных дорогах Украины в настоящее время эксплуатируется более 
28000 мостов и путепроводов, большинство которых – из железобетона. За последние тридцать 
лет кардинально изменился количественный и качественный состав автомобильного парка, 
вследствие чего более 45 % общего количества мостов не отвечают по своим параметрам 
социально-экономическим потребностям и требованиям нормативных документов. Более 
300 автодорожных мостов находятся в аварийном или предаварийном состоянии. 

Аналогичная ситуация с состоянием железобетонных мостов и в других странах СНГ. Большое 
количество бетонных и железобетонных искусственных сооружений имеют дефекты, находятся 
в разрушающемся состоянии и требуют срочного выполнения аварийно-восстановительных 
работ. 

Неудовлетворительное состояние мостов в целом по дорожной сети приводит к большим 
социально-экономическим потерям. Это заставляет пересмотреть сложившийся в прежние годы 
подход к проблеме улучшения мостовых сооружений. 

 
2. Решение по выбору ремонтных материалов для ремонта, усиления и восстановления мостов 
следует принимать только после того, как будут определены характеристики материалов, 
которые бы наилучшим образом соответствовали реализации проектного задания. Для 
обеспечения высококачественного ремонта мостов и искусственных сооружений необходимо 
присвоить приоритеты конкурирующим требованиям и установить те характеристики, которые 
являются самыми важными. Здесь необходимо учитывать не только вопросы технологичности 
и эксплуатации, но и руководствоваться представлениями и планами заказчика (пользователя) 
и сохранять соответствие техническим требованиям. Только после того, как будут описаны эти 
критерии и определены требуемые свойства материалов производится подбор специфичных 
ремонтных материалов. Почти всегда, чтобы удовлетворить установленным требованиям, 
необходимо использовать не один материал, а систему материалов. 

Выбор подходящих ремонтных материалов – это процесс, в котором необходимо учитывать не 
только требования по нанесению и характеристики долговечности, но, что более важно, 
совместимость с субстратом, что обеспечивает долговечность ремонта. Совместимость – это 
соотношение между физическими, химическими и электрохимическими характеристиками и 
размерами ремонтной и существующей систем. Именно несовместимость материалов является 
главной причиной плохого ремонта. Присвоение высокого приоритета совместимости между 
ремонтным материалом и существующим субстратом для использования в предполагаемых 
эксплуатационных условиях позволяет принять правильное решение при выборе материалов. 
Совместимость подразумевает характер поведения материала, как в затвердевшем, так и 
в не затвердевшем состоянии. 
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Самое важное требование к материалу - поведение его размерных характеристик относительно 
размерных характеристик ремонтируемого субстрата. Несоответствие их является причиной 
развития внутренних напряжений. Обычно такие напряжения оказывают воздействие на все 
три составляющие ремонтной композиции: субстрат, контактную область и сам ремонтный 
материал. Высокое внутреннее напряжение способствует образованию трещин от 
растягивающих напряжений, потере несущей способности и расслоению, а также вызывает 
разрушение материала. 

 
3. До начала процесса выбора материалов необходимо определить причины разрушений мостов 
и искусственных сооружений. Здесь необходимо обратиться к данным обследования и 
диагностики и другой вспомогательной информации. Правильная оценка проблемы имеет 
существенное значение и является чаще всего решающим фактором выполнения удачного или 
неудачного ремонта. 

Требования заказчика – необходимо обладать ясной информацией об объекте. Это можно 
выполнить в том числе на основе данных паспортизация дорог и мостов. С самого начала 
следует поднять вопросы о предполагаемом сроке службы, внешнем виде, необходимости или 
ее отсутствии использовать сооружение во время восстановления, а также финансовые 
вопросы. 

Эксплуатационные условия – необходимо произвести оценку всех внешних факторов, 
включая погодные условия, химическую среду и временные нагрузки, что позволит определить 
требования к физико-механическим характеристикам. 

Условия нанесения – предполагаемые погодные условия, доступ, временные рамки 
выполнения работ, производственные условия и т.п. 

Окончательный выбор материала производится на основе взаимосвязи между стоимостью, 
характеристиками и риском. Выбор материала - это процесс поиска компромисса, основанного 
на достоверной информированности. 

С целью получения отремонтированных бетонных конструкций мостов и искусственных 
сооружений с высокими эксплуатационными качествами и значительным продлением срока их 
службы должны быть предложены высокопрофессиональные услуги в сфере обследований и 
диагностики конструкций и сооружений, разработки проектно-технологических решений, 
производства и поставки высококачественных ремонтных составов мирового уровня, обучения 
персонала подрядных организаций технологиям производства ремонтно-восстановительных 
работ, комплектации необходимым высокопроизводительным технологическим оборудованием 
и инструментом. 

 
4. Зная проблематику восстановления, защиты и ремонта бетона и железобетона, российско-
германское совместное   предприятие   «Строительные   системы»   предлагает комплекс 
материалов и технологий для ремонта и восстановления железобетонных мостов, путепроводов 
и других искусственных сооружений, в том числе водопропускных труб. 

Бетонные смеси «Эмако» успешно применяются более 40 лет, что подтверждает высокую 
надежность данных материалов и технологий. Применение предлагаемых технологий 
позволяет не только восстанавливать геометрические размеры конструкций искусственных 
сооружений, обеспечивать их гидроизоляцию, но и восстанавливать их несущую способность. 
Материалы соответствуют ряду специфических требований: высокая ранняя В20-В30 
(в возрасте 24 часа) и конечная В60-В80 прочность; высокая морозостойкость и 
водонепроницаемость – F 300, W 12 и более; повышенная адгезионная прочность сцепления со 
старым бетоном и арматурой; стойкость к воздействию агрессивных сред и отсутствие усадки в 
процессе твердения; высокая подвижность, а также повышенная сохраняемость 
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удобоукладываемости и транспортировки готовых смесей, в том числе, при повышенных 
температурах; тиксотропность, не требует уплотнения; выполнение работ с высокой 
производительностью и в сжатые сроки. 

Эти технологии позволяют снизить затраты по сравнению с традиционными методами 
в несколько раз и значительно продлить срок службы инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах (мосты, путепроводы, тоннели и другие здания и сооружения из бетона 
и железобетона). Их применение рекомендуется многими отраслевыми институтами. 

Большинство проблем ремонта и защиты бетона имеют экономическую составляющую. 
Известный специалист Де Ситтер подразделил срок службы конструкций на следующие 
четыре фазы: 

Фаза А: Проектирование, возведение и выдерживание бетона.  

Фаза В: Инициирование деградационного процесса, однако распространение повреждений еще 
не началось.  

Фаза С: Начало распространения повреждений. 

Фаза Д: Продвинутая стадия распространения обширных повреждений. 

Де Ситтер ввел правило «1:5», Один доллар затраченный в фазе А, равен 5 долларам в фазе В, 
равен 25 долларам в фазе С, равен 125 долларам в фазе Д. Содержание и мониторинг 
сооружений должны препятствовать переходу существующих сооружений в фазы С и Д. 

При определении экономического эффекта необходимо иметь в виду эти фазы. Сравнения и 
расчеты надо производить по конечному результату, хотя преимущества данной технологии и 
материалов прослеживается по ходу выполнения работ. 

 
. 
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УДК 625.7/8 
 

МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ АРМАТУРИ З БЕТОНОМ ПРИ ПІДВИЩЕННИХ 
ТА ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
Халік Наро 
Київський національний університет будівництва і архітектури 
 

У останні роки спостерігається підвищений інтерес до експериментальних досліджень впливу 
високих температур на міцність зчеплення арматури з бетоном у залізобетонних конструкціях. 
Це обумовлено розширенням номенклатури виробництв з підвищеним виділенням тепла 
(заводів, атомних і теплових електростанцій, ємкостей для зберігання гарячих продуктів тощо). 

У ранніх дослідженнях зазначеної проблемі зразки нагрівали та деякий час витримували при 
фіксованій підвищеній температурі. Потім зразки охолоджували до температури оточувального 
середовища та випробували на висмикування, тобто визначали залишкову міцність зчеплення 
арматури з бетоном після дії певної високої температури. Сьогодня при випробуваннях зразки 
перед дослідженнями на висмикування не охолоджують, а випробують при заданій 
температурі. 

На рис. 1…7 наведено діаграми впливу різних факторів на зчеплення арматури з бетоном 
у залізобетонних елементах. 

У процесі досліджень варіювалися такі фактори: склад бетонної суміші, вид заповнювача; 
умови зберігання, форма, діаметр і вид поверхні сталевої арматури; вид арматури у залежності 
від складу і технології виготовлення; форма зразку; умови проведення експерименту [1, 2, 3]. 

За результатами експериментальних досліджень встановлено: 

1. Склад бетону, у тому числі і витрати цементу, у певному ступеню впливають на міцність 
зчеплення арматури з бетоном (рис. 1). Однак чітку залежність між складом та зменшенням 
міцності зчеплення встановити не вдалося. 

При нагріванні зразку до 40…500 С міцність зчеплення спочатку може збільшитися до 20 %,  
а потім різко спадає більш ніж навпіл у процесі нагрівання до 100…3000 С. 

Вплив витрати цемента на зменшення міцності зчеплення зразків – незначний. Не встановлено 
також залежності спаду міцності зчеплення від водоцементного відношення. 

2. Вплив діаметра арматурного стержня на міцність зчеплення (рис. 2, 3, 4) відмічається 
у межах 20 % лише до температури 2000 С. при цьому для більших діаметрів арматури 
спостерігають більш інтенсивне зниження міцності зчеплення. При температурі, вищій 
за 6000 С, зчеплення арматури з бетоном практично повністю зникає. 

3. Форма профілю арматурного стержня суттєво впливає на міцність зчеплення (рис. 2, 3, 4, 5) 
тільки при збільшенні висоті ребра більше, ніж на 0,2 м (криві 2 і 3 на рис. 5). При більш 
низьких ребрах жорсткої поверхні міцність зчеплення арматури з бетоном для різних сталей 
при високих температурах майже не змінюється (криві 4 і 5 на рис. 5). 
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Рис. 1. Відносна міцність зчеплення гладенької арматури з бетонами 
різних складів при зміненні температури 

 
Умовні позначення: Склад бетону: Цемент : Пісок : Щебінь; PZ – витрати цементу; 

ƒb,T – міцність зчеплення при t = 200 C; ƒb,20 – міцність зчеплення при температурі 
Т0С.  
Умови проведення експерименту: Т = 200 С; W = 65 %, після 90 діб витримки 
зразків 
 

 
 

Рис. 2. Відносна міцність зчеплення арматури періодичного профілю з бетоном  
при різних температурах. 

Досліди проведено у віці бетону 28 діб 
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Рис. 3. Вплив діаметра гладенької арматури на міцність зчеплення з бетоном 
 при різних температурах. 

Досліди проведено у віці гідротехнічного бетону 28 діб 
 
 
 

 
 

Рис. 4. Вплив діаметра періодичного профілю на відносну міцність зчеплення  
з бетоном при різних температурах. 

Досліди проведено у віці гідротехнічного бетону 28 діб 
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1 – Арматура гладенька BSt 220/340 GU;  lv = 40 і 80 мм; de = 18  мм і 16 мм. 
2 – Високоміцний арматурний дріт St 1500/1700 з lv = 80 de = 16  мм; 

3 – Арматура періодичного профілю BSt 420/500 RK; lv = 80 de = 16  мм; 
4 – менший діаметр; 5 – більший діаметр. 

Бетон – з крупним заповнювачем з гальки складу 1:5,4:0,5; ƒb,20 = від 51 до 64 Н/мм2. 
Рис. 5. Вплив виду поверхні арматури на міцність зчеплення з бетоном  

при різних температурах 
 
 

Аналогічні результати отримано 
для критичних температур. На 
рис. 6 наведено залежності 
ступеню зниження міцності 
зчеплення для різних критичних 
температур при використанні 
різних видів сталей. 

4. Встановлено, що вид запов-
нювача спричиняє найбільший 
вплив на міцність зчеплення 
при   підвищених і високих 
температурах (рис. 7). Досліди 
свідчать про те, що міцність 
висмикування з підвищенням 
температури починає суттєво 
залежити від міцності бетону на 
стиск. Чим нижче міцність на 
стиск, тим помітніше зниження 
міцності, особливо після 400 0С. 

5. Умови зберігання зразків 
впливають на міцність зчеплення 
при досягненні температури 400 0С. Зберігання зразків у вологих умовах знижує міцність 
зчеплення у порівнянні зі зразками, які зберігалися в умовах сухого середовища. 

 
 

Рис. 6. Вплив критичної температури на залишкову 
міцність зчеплення арматури з бетоном. 

Умовні позначення – див рис. 5 
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6.  Параметри зчеплення суттєво залежать від способу випробування і форми зразка. 
Встановлено, що випробування на висмикування конусних зразків [3] показують майже 
у 2 рази більшу міцність  зчеплення у порівнянні з циліндричними зразками [2]. 

 

 
 

1 – бетона на вапняному заповнювачі:1:7,82;0,89; 20,ct =38 2/ mmN ; 

2 – бетон на заповнювачі з керамзитового гравію: 1:2,28:0,81; 20,ct =33,0 2/ mmN ; 

3 – бетон на заповнювачі зі спученого аргіліта: 1:2,91:0,53; 20,ct =42,0 2/ mmN ; 

4 – бетон на заповнювачі з кварцитів: 1:8,1:0,89; 20,ct =33 2/ mmN ; 

Арматура періодичного профілю BSt 420/500 RK; 80=vl  16=ed  мм. 

Рис. 7. Вплив виду та кількості крупного заповнювача бетону на міцність зчеплення 
арматури з бетоном при різних температурах 
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УДК 625.712.36 
 

ПРОГНОЗ ВИТРАТ НА УТРИМАННЯ І РЕМОНТ В АВТОМАТИЗОВАНІЙ 
СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ МОСТАМИ 

 
Сідун С.І. 
Державний дорожній науково-дослідний інститут ім. М.П. Шульгіна 
 

Надійна робота транспортних споруд у великій мірі залежить від правильної їх експлуатації. 
На протязі всього часу функціонування споруди необхідно здійснювати комплекс заходів, мета 
яких полягає в тому, щоб зберегти його основні конструкції в робочому стані. Технічне 
обслуговування і ремонти дозволяють запобігти передчасному зносу частини споруд. 
При цьому усуваються пошкодження конструкцій або заміняються елементи, термін служби 
яких невеликий порівняно з основними конструкціями моста.  

Для забезпечення експлуатаційної довговічності мостів істотне значення має прогноз 
наростання пошкоджень несних конструкцій у часі від спільної дії власної ваги і випадкових 
впливів рухомого навантаження, навколишнього середовища, а також контроль за їх розвитком 
з боку служби експлуатації. 

Для цього необхідно розробляти й встановлювати терміни проведення профілактичних і 
капітальних ремонтів, а також визначати умови експлуатації і утримання елементів мостових 
конструкцій. Крім того, потрібно збирати і аналізувати статистичні дані про процес зносу і 
старіння конструкцій, окремих елементів і деталей. Знання термінів служби споруди в цілому 
і міжремонтних термінів окремих частин конструкцій необхідно працівникам служби 
експлуатації не тільки для встановлення правильного режиму експлуатації, але і для 
планування ремонтів, своєчасного забезпечення матеріальними і трудовими ресурсами, 
призначення спеціальних оглядів, обстеження конструкцій та інших заходів. Істотний вплив на 
терміни служби мостів має зростання інтенсивності руху і вантажопідйомності автотранспорту. 
У зв'язку з цим для складання перспективного плану робіт з ремонту мостів необхідно 
виконувати оцінку технічного стану згідно з ВБН В.3.1-218-174 і передбачати, які саме 
елементи вичерпають свій термін служби в плановому періоді. Це дасть можливість службі 
експлуатації виявити необхідність ремонту і реконструкції. 

Ефективним інструментом при вирішенні таких задач служби експлуатації є аналітична 
експертна система управління мостами (АЕСУМ), однією з функцій якої є визначення і 
прогнозування витрат на утримання і ремонт мостів. Ця методика базується на загальних 
принципах ціноутворення в будівництві, викладених в ДБН.1.1-1-2000. 

Для визначення вартості утримання і ремонтів мостів прийнята дворівнева система, яка 
враховує: 

- базисну кошторисну вартість робіт з експлуатації; 

- розрахункову вартість експлуатаційних робіт, яка містить в собі базисну кошторисну 
вартість з компенсаційними витратами, пов‘язаних з інфляційними процесами та 
кон’юнктурою ринку. 

В рамках методики базисні кошторисні ціни приведені до узагальнених цін витрат на 
утримання і ремонт елементів мостів, які мають прив’язку до технічного стану елементів 
споруди. Оцінюється технічний стан всіх елементів шляхом класифікації за експлуатаційним 
станом згідно  ВБН В.3.1-218-174-2002. 

Прийнято, що елементи моста протягом життєвого циклу перебувають послідовно в одному 
з п'яти експлуатаційних станів.  
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Експлуатаційний стан Назва експлуатаційного стану 

Стан 1 Справний 
Стан 2 Обмежено справний 
Стан  3 Працездатний 
Стан  4 Обмежено працездатний 
Стан  5 Непрацездатний 

 
Витрати на експлуатацію мостів  обчислюються в залежності від експлуатаційного стану 
елементів за формулою: 

∑=
5

1
eCC ,       (1) 

 
де  Се – вартість експлуатаційних ремонтів групи елементів.  

 

У цій методиці міст розглядається як система з п‘яти груп конструктивних елементів (поділ  
споруди  на  групи  елементів  прийнято  згідно ВБН В.3.1-218-174-2002): 

 
1 Проїзна частина і в’їзди на міст;  

2 Прогонові будови; 

3 Опори та опорні частини;  

4 Фундаменти; 

5 Русло і регуляційні споруди. 
 

Вартість експлуатаційних ремонтів для кожної групи елементів визначається за відповідною 
залежністю. 

Для 1 групи елементів (проїзна частина і в’їзди на міст) в експлуатаційному стані і  
визначається залежністю: 

i2i1expi11 cncKLbCC +⋅+⋅⋅⋅= ,     (2) 

де  С1і – приведена вартість експлуатаційних заходів 1 групи елементів в 
експлуатаційному стані і;  

L – довжина моста (відстань між гранями шкафних стінок) в метрах; 

b – коефіцієнт приведення до реальної повної ширини моста, b = B/10,  де В є повна 
ширина моста в метрах; 

Kexp – експертний коефіцієнт відносної оцінки об’єму робіт з ремонтних заходів,   

Kexp = 0 …1,2; 

i1c  – приведена вартість ремонтів деформаційних швів в дискретному стані і; 

n – кількість деформаційних швів (ковзання чи гребінчастих) на мосту; 
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i2c  – приведена вартість ремонтів перехідних плит в дискретному стані і. 

Вартість експлуатаційних ремонтів 2–5 груп елементів в дискретному стані і визначається 
залежністю: 

expeeie KmbCC ⋅⋅⋅= ,      (3) 

де  Сеі – приведена вартість експлуатаційних заходів групи елементів е в дискретному 
стані і; 

 em  – кількість елементів в групі; 

е – номер групи елементів, е = 2, 3, 4, 5; 

Дискретний стан і в формулах (2-3) береться із бази даних для кожного елемента споруди  
реальним, якщо прогноз виконується на 1-3 роки вперед. Для терміну більше ніж 3 роки, 
дискретний стан має бути прогнозованим згідно рекомендацій ВБН В.3.1-218-174-2002. 

 

Висновок 

 Для більш ефективного вирішення проблем експлуатації мостів створено автоматизований 
процес отримання вартості утримання і ремонтів мостів у програмному комплексі АЕСУМ. 
Отримання переліку аварійних споруд, прогнозу витрат утримання і ремонту мостів дає 
можливість передбачити попередній обсяг інвестицій на відновлення експлуатаційного стану 
з урахуванням сучасних ринкових відносин. Таким чином АЕСУМ є ефективним інструментом 
обліку та управління мостовими спорудами на автомобільних шляхах України. Гнучка 
структура програми дозволяє швидко реагувати на негайні потреби галузі, закладаючи основи 
сучасного Європейського менеджменту. 

 

Література 

1. ВБН В.3.1-218-174-2002. – Мости та труби. Оцінка технічного стану мостів, що експлуатуються 
2. Настанови з визначення технічного стану мостів. Лантух-Лященко А.І., Кір'ян В.І., Коваль П.М. 

та ін. – ТАУ. Вид. "Логос", К.: 2002. – 117 с. 
3. Лантух-Лященко А.І. Визначення часу переходу елементів споруди із одного дискретного стану 

в інший. // Зб. Системні методи керування, технологія та організація виробництва, ремонту і 
експлуатації автомобілів. Вип.12. – К.: 2001. – С. 397-402. 
 



 
 
198 

УДК 624.012 
 

ОЦІНЮВАННЯ  НЕОДНОРІДНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТРІЩИНОСТІЙКОСТІ БЕТОНІВ 

 
Солодкий С.Й. 
Національний університет „Львівська політехніка” 
 

При розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій за критеріями механіки руйнування 
необхідно призначати характеристик тріщиностійкості із заданою надійністю. Мінливість 
фізико-механічних характеристик сировинних матеріалів для приготування бетонних сумішей, 
розкид параметрів складу, зміна технологічних факторів, умов тверднення бетону 
обумовлюють певний розкид і коливання характеристик тріщиностійкості бетону відносно 
середніх значень. 

Метою роботи є оцінювання неоднорідності та надійності показників критичних коефіцієнтів 
інтенсивності напружень і питомих енерговитрат на статичне руйнування важких бетонів 
на цементах різних типів за речовинним складом. 

Дослідження реалізовано на важких крупнозернистих бетонах нормального тверднення 
у віці 180 діб з максимальним розміром заповнювача 20 мм. Як в’язне використовували два 
види композиційних цементів (КЦ V/A), модифікованих натрієм сульфатом і ЛСТ: КЦ-1 – 
“портландцементний клінкер – доменний гранульований шлак – перліт”, КЦ-2 – 
“портландцементний клінкер – доменний гранульований шлак – зола-виносу ТЕС”, а також 
бездобавочний портландцемент (ПЦ I) з добавкою двоводного гіпсу. Характеристики 
тріщиностійкості бетонів визначали у відповідності до вимог ГОСТ 29167 за схемою 
рівноважних випробувань із побудовою повністю рівноважних діаграм деформування бетонів 
(ПРДД). Кожна серія бетону складалася із 15 зразків-близнят.  

Статистичну обробку даних виконано на основі стандартної методики із визначенням 
середнього значення, дисперсії, середньоквадратичного відхилення та коефіцієнта варіації [1]. 

Експериментальні дані та результати оцінки неоднорідності вхідних параметрів приведено 
в табл. 1. 

Визначення надійності характеристик тріщиностійкості виконувалось з використанням 
методології, приведеної в роботі [2], з такими доповненнями: 

1. На основі залежності [3], що описує ПРДД при згині бетону зі штучно створеною тріщиною 
нормального відриву  
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та інших параметрів, що отримано за результатами обробки даних експериментальних 
досліджень характеристик тріщиностійкості (табл.1),  будується теоретична ПРДД. 



 

 

 Таблиця 1 – Параметри неоднорідності силових та енергетичних характеристик тріщиностійкості бетонів  

Параметри 
для бетону 
на цементі 

WL.10-2  
Н.м 

 
Wui

.10-2  
Н.м 

 

 
Wce

.10-2  
Н.м 

 

Gi, 
Дж/м2 

GF, 
Дж/м2 

Gce, 
Дж/м2 

Ji, 
Дж/м2 

Ki, 
МПа. 

м1/2 

Kс, 
МПа. 

м1/2 

Еb, 
МПа 

Fc,  
Н Vc .10-6м Vcс

. 10-6м 

Середнє 91,55 5,71 19,95 41,65 171,8 33,25 60,05 0,74 0,66 13165 3475 120 150 

Стандарт 0,21 1,07 4,03 9,69 3,96 6,72 11,53 0,11 0,04 897 176,8 14,1 14,1 КЦ-1 
 

Коеф. 
варіації 6,2 18,8 20,2 19,2 7,3 20,2 19,2 13,0 6,4 6,8 5,1 11,8 9,4 

Середнє 68,00 6,55 19,63 38,07 135 32,67 49,00 0,72 0,67 13620 3616 100 215 

Стандарт 4,00 0,59 1,91 4,59 7,82 3,20 5,18 0,02 0,06 1757 275,3 10,00 13,23 КЦ-2 
 

Коеф. 
варіації 5,9 9,0 9,7 12,1 5,8 9,8 10,6 13,2 8,3 12,9 7,6 10,0 6,2 

Середнє 72,27 7,14 23,8 39,93 144,5 39,70 51,80 0,79 0,79 15733 4100 93 220 

Стандарт 14,84 0,93 2,46 9,16 26,82 4,13 10,17 0,11 0,02 1152 360,6 10,41 34,64 ПЦ 
 

Коеф. 
варіації 20,5 13,1 10,4 22,9 18,6 10,4 19,6 13,4 8,2 7,3 8,8 11,2 15,7 
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2. Визначається функція статичного критичного коефіцієнта. інтенсивності напружень (КІН) 
від зміни питомих енерговитрат на статичне руйнування до моменту початку руху 
магістральної тріщини х=Gi. і будується її графік  

                                                      xExf ⋅⋅=
1000

1)( .                    (2) 

 
3. Розраховується нормальна функція щільності розподілу статичного модуля пружності бетону  
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де Еcp – середнє значення модуля пружності бетону; SЕ- середньоквадратичне відхилення 
беруться із табл.1, та будується  відповідна гістограма розподілу. 

4. Розраховується нормальна функція щільності розподілу питомих енерговитрат на статичне 
руйнування до моменту початку руху магістральної тріщини 
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де Gcp – середнє значення питомих енерговитрат на статичне руйнування;                              
SG – середньоквадратичне відхилення беруться із табл. 1, та будується  відповідна гістограма 
розподілу. 

5. Визначаються розрахункові значення питомих енерговитрат на статичне руйнування до 
моменту початку руху магістральної тріщини при надійності 0,95 та 0,80 і для середнього 
значення бетону і будується графік функції надійності Н(G), яка розраховується за формулою 
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Функція надійності Н(G) характеризує ймовірність перевищення заданого значення питомих 
енерговитрат на статичне руйнування до моменту початку руху магістральної тріщини. 
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встановлюється функція щільності розподілу статичного критичного КІН (Ki) бетону та 
будується її графік. 
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7. Надійність отримання коефіцієнта інтенсивності напружень бетону визначається за 
формулою 
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8. Аналогічно згідно п. 2 – 7 виконуються розрахунки і будується гістограма та функція 
щільності розподілу Kc – критичного коефіцієнту інтенсивності напружень і зі заданою 
надійністю встановлюються його розрахункові значення. 

Нижче приведено результати розрахунків і побудов (рис. 1-7) за приведеною методикою для 
бетону на основі композиційного цементу КЦ-2.  
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Рис. 1. Теоретична повністю рівноважна діаграма деформування бетону  при згині 
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Рис. 2. Залежність статичного критичного КІН від зміни питомих енерговитрат 
на статичне руйнування до моменту початку руху магістральної тріщини 

 
 
 

6592 9403.2 1.22.104 1.5 .104 1.78.104 2.06.10
0

0.04

0.08

0.12

0.16

0.2

Модуль пружності, МПа

Ча
ст
іст
ь, 
до
лі

 од
.

 
 

Рис. 3. Гістограма та щільність розподілу статичного розрахункового 
модуля пружності бетону 
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Рис. 4. Щільність розподілу питомих енерговитрат на статичне руйнування бетону 

до моменту початку руху магістральної тріщини 
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Рис. 5. Визначення розрахункового значення питомих енерговитрат на статичне руйнування 

до моменту початку руху магістральної тріщини при надійності 0,95 та 0,80 і 
для середнього значення бетону 
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Рис. 6. Щільність розподілу статичного критичного КІН  бетону 
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Рис. 7. Надійність отримання статичного критичного КІН бетону на основі КЦ-2 
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Визначення розрахункового значення статичного критичного КІН при надійності 0,95 та 0,80 і 
для середнього значення бетонів на основі КЦ-1 і ПЦ наведено відповідно на рис.8 і рис. 9. 

 

 
Рис. 8. Надійність отримання статичного критичного КІН бетону  на основі КЦ-1 
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Рис. 9. Надійність отримання статичного критичного КІН бетону  на основі ПЦ 
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Розрахункові значення статичного критичного КІН для бетонів на цементах різних типів 
зведено в табл. 2. 

 

Таблиця 2 – Призначення показників критичного КІН бетонів залежно від рівня надійності 
конструкцій 
 

Значення критичного КІН для бетону на цементі типу 
Рівень надійності КЦ V/А-300 

(КЦ-1) 
КЦ V/А-400 

(КЦ-2) 
ПЦ I-400 

(ПЦ) 
0,5 0,74 0,72 0,79 

0,80 0,67-0,61 0,65-0,68 0,62-0,71 
0,95 0,60 0,64 0,61 

 
 
Висновки 

В результаті статистичного моделювання визначено розрахункові показники критичних КІН і 
питомих енерговитрат на руйнування бетонів на основі цементів різних типів залежно від рівня 
надійності, прийнятого при розрахунку конструкції. 
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Executive summary 
The objectives of the rehabilitation plan were the following: 

• Establish a global audit and condition evaluation of the bridges over 20m in Bulgaria 

• Select the structures that can cause, at short or mean term, a lack of safety for users 

• Propose repair/replacement solutions for critical structures 

• Develop an exhaustive a 10 years comprehensive inspection/maintenance/repair plan for the bridge 
network 

In this context, the present document will show: 

• The preparation works that have been done to perform the projects in the best conditions 

• Routine inspections of the 1312 bridges over 20 meters 

• Conclusions that have been made concerning the network condition 

• Selection of the critical structures for detailed inspection and repair, and the setup of the 
maintenance director scheme 

 
Preparation works 
Database system 

The natural first step to modernize any practice is to start implementing a database system. A database 
is a logical solution to organize large quantities of data that years of successive inspection can 
produce. It allows organizing data in a flexible manner, includes facilities to add, modify or delete data 
from the database, ask questions (or queries) about the data stored in the database and produce reports 
summarizing selected contents. An essential choice when implementing a database is to decide on the 
most appropriate organization of data tables, as those tables constitute the backbone of the system and 
will generally dictate any evolution afterwards.  

The Advitam ScanPrint® database system has been used for this project 

Starting point 

The Bulgarian Road Executive Agency (REA) compiled an Excel file, including various data 
concerning each structure (region, department, road, kilometric point, road class, assumed type, 
material, length and construction data of the bridge, etc…). This file has been organized and 
implemented into the database system. 
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Database system ScanPrint® with initial data 

Inventory 

The inventory is the basis of the network management. It shall include complete and useful 
information and documentation on each structure to help for diagnosis and global analysis of the 
network.  
 
In the National Norm for Technical Inspection and Maintenance of Road and Bridges, Bulgarian 
regulations define a bridge “technical passport”, which shall contain for each structure all technical 
and administrative data. The content of the technical passport has been reviewed with the 
administration, adapted to actual needs, and computerized into ScanPrint, along with an output print 
format which has been copied from the normative document model. At the end, 284 fields, with pre-
defined multiple choices for better consistency, have been defined and included in the computerized 
technical passport. Routine inspections will allow filling in the computerized passport with current and 
exhaustive information. 

 

 
Adapted and computerized technical passport 

 

Routine inspection forms 

As for technical passport, inspection forms have been extracted from the National Norm. Inspection 
forms are organized per element material and are composed of various inspection points 
corresponding to the different types of defects to be noted by inspectors for each element. Initial 
normative forms did not allow to fix the criticality level of each defect, which caused subjective 
answers depending on the inspector and did not allow a consistent analysis of the park. Also, the 
organization of the forms per element material would not allow evaluating the overall bridge 
condition, as for instance, the importance of a concrete deck would be the same as for concrete 
abutment. 
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The forms have been reviewed along with the National Laboratory for Roads and Bridges, and 
computerized into ScanPrint®: 

• Definition of objective defect qualification and quantification 

• Re-organization of the form per element type and function (deck, pier, abutment, expansion joint, 
etc…) and subdivision per material. At the end, 13 inspection forms have been created, including 
each 90 defects. 

• Integration into the database of accurate defect description files to help inspectors 

   
Media and document library 

Computerized Inspection forms and technical passport have been completed to include: 

• A list of 13 normalized pictures for each bridge (general view, view from bellow the deck, bearing 
detail, etc…) 

• A list of documents related to each structure (calculation notes, drawings, etc…) 

Normalized pictures will be gathered during routine inspections. Document will be scanned or 
computerized, and integrated step by step by the REA. 

 

Training 

8 inspector teams composed of one inspector from the REA and one inspector from Mostconsult (local 
consulting office) have been trained by Advitam to the use of the ScanPrint® Inspection module. 
Training was achieved into 5 days, including theoretical and practical sessions. Inspectors quickly 
handled the inspection software. 

   
         Theoretical training        On-site training 

 

Inspectors have been provided with all necessary inspection equipment (ScanPrint® Tablet PC and 
accessories, binoculars, digital camera, tape meter, etc…) 

 
Routine inspections 
Achievement 

From mid of october to mid of december 2003, inspectors traveled around the country and gathered 
information and pictures about the 1312 bridges. Advitam provided technical assistance in the various 
regions to finalize the training. 
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 Sofia     Vratza          Gabrovo   Schumen 

    
        Blagoevgrad   Pazardjik      Stara Zagora   Burgas 
 

Database consolidation 

From the beginning of the inspection to the end, data was regularly transmitted to the REA through 
Internet when available. Through a fully computerized, however accurately controlled, process, people 
from the administration where able to visualize the inspections advancement, as well and the data that 
came up from the consolidations. Sufficient tests have been achieved to check the data consistency. 
Results were very satisfying as they allowed a precise study of the bridge network. In a Web interface, 
three reports have been set online for each bridge: 

 

 
Technical passport       Inspection form           Defect Photo Report 

 
 

INSPECTION 
SUMMARY Inspected Structures Questions answered Pictures taken 

Region 1 188 37 890 4 259 
Region 2 162 31 572 2 517 
Region 3 181 32 424 3 869 
Region 4 140 30 821 2 727 
Region 5 142 27 007 2 702 



 
 

211

INSPECTION 
SUMMARY Inspected Structures Questions answered Pictures taken 

Region 6 168 38 172 2 482 
Region 7 194 40 673 4 417 
Region 8 137 28 242 2 870 

Total 1 312 266 801 25 843 

Inspection summary: Objective of 200 questions and 20 pictures per bridge has been 
achieved in 2 months 

 
Technical view of the network 
Numerous analyses of the park have been performed by the REA and the National Laboratory. 
Hereafter are presented some figures which are representative of the Bulgarian Road Network… 
 
 

Видин - 37 - 3%

Враца - 28 - 2%

Ловеч - 57 - 4%

Монтана - 40 - 3%

Велико Търново - 76 - 6%

Габрово - 39 - 3%

Плевен - 44 - 3%

Русе - 22 - 2%

Щумен - 28 - 2%

Пловдив - 115 - 9%

Кърджали - 41 - 3%

Стара Загора - 83 - 6%

Хасково - 70 - 5%

Бургас - 64 - 5%

Сливен - 46 - 4%

Ямбол - 27 - 2% Перник - 31 - 2%

Търговище - 24 - 2%

Силистра - 2 - 0% Разград - 7 - 1%

Пазарджик - 53 - 4%

Смолян - 30 - 2%

Кюстендил - 38 - 3%

Благоевград - 74 - 6%

Добрич - 24 - 2%

Варна - 55 - 4%

София - 157 - 12%

  

София - 340908 - 23%

Видин - 18502 - 1%

Враца - 24253 - 2%

Ловеч - 44568 - 3%

Монтана - 16783 - 1%

Велико Търново - 70634 - 5%

Габрово - 29640 - 2%

Плевен - 33862 - 2%

Русе - 52584 - 4%

Щумен - 22511 - 2%

Пловдив - 225174 - 15%

Кърджали - 66607 - 5%

Стара Загора - 78645 - 5%

Хасково - 45861 - 3%

Бургас - 64923 - 4%

Сливен - 35467 - 2%

Ямбол - 17961 - 1%

Варна - 83960 - 6%

Добрич - 8193 - 1%

Благоевград - 56996 - 4%
Кюстендил - 24904 - 2%

Смолян - 12689 - 1%

Пазарджик - 75970 - 5%

Разград - 3410 - 0%

Силистра - 1612 - 0%
Търговище - 9048 - 1%

Перник - 11064 - 1%

 
Number of bridges per department           Total bridge surface per department 

 
 

Road class / Type Concrete Concr. & 
Masonry Masonry Steel Concr. & 

Steel Wood Total 

112 0 0 2 0 0 114 
AM 

8.5% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 8.7% 
319 25 2 1 0 0 347 

I 
24.3% 1.9% 0.2% 0.1% 0.0% 0.0% 26.4% 

207 61 6 4 2 1 281 
II 

15.8% 4.6% 0.5% 0.3% 0.2% 0.1% 21.4% 
200 375 119 53 18 4 570 

III 
15.2% 28.6% 9.1% 4.0% 1.4% 0.3% 43.4% 
1013 205 61 25 6 2 1312 

Total 
77.2% 15.6% 4.6% 1.9% 0.5% 0.2% 100.0% 

Number of structure per type and road class 
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      # per type and material         # per length and material         # per span length and material 
 
 

Analysis of the network general condition 
Setup of the rating system 

A rating system has been setup to analyze the park condition and provide indicators to the REA. The 
rating system has been implemented thanks to the accurate defect classification that has been worked 
out during the review of the inspection forms in the work preparation phase. The setup of a rating 
system is a very important phase as it will decide much concerning the maintenance director scheme. 

Defect rating: Each defect has been noted on a two axis scale representing the severity and urgency of 
repair. The severity rank is based on the extent and depth of the defect, whereas the urgency 
characterizes the evolutiveness of the defect. As a matter of fact, the type of element (structural or 
equipment) and the consequences on the bridge bearing capacity are integrated into the rating system. 

Structure technical rating: Each component is rated with its worst defect rating, and affected with a 
weighting coefficient, depending on its importance on the structure. The structure technical rating will 
be the weighted combination of all its elements technical ratings. 

Structure global rating: In order to take into account the importance of the structure on the network, an 
additional coefficient has been setup according to the road class and localization of the bridge. 

Network condition evaluation 

Again at this step, numerous studies have been performed by the REA and the National Laboratory. 
Some figures are presented hereafter for instance. It has to be noted that the adopted rating system 
provides a low rank to most severe defects. 
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    Bridge rating (worst defect)           Bridge technical condition rating 
 
 
Most structures (53%) do not necessitate a short or mean term repair. However, 36% of structure 
would necessitate a short term intervention to avoid further deteriorations, and 15% are necessitating 
repair intervention. 
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Comparative analysis of the bridge network 
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Mean condition rating per structure type          Bridge final rating (inc. importance) 

 
Probably due to their age, masonry structures show the worst condition (mean rank = 3.20), whereas 
concrete structure are in better condition (mean rank = 3.37). In any case, 15% percent of all bridges 
necessitate a short term repair (rank <3). Taking into account the importance of the structure on the 
network, 28 identified bridges will be destroyed or replaced. 

 
CHOICE OF CRITICAL STRUCTURES AND DETAILED INSPECTIONS 

Selected criteria 

15 structures have been chosen for detailed inspection according to the selected criteria: 

• The Structural Condition Rating 

• The localization on a European Corridor 

• The structure dimensions 

• The general appearance, thanks to the pictures taken during the routine inspections 
 
Preparation of the detailed inspections 

From the available documentation and the information that has been gathered during the routine 
inspection, detailed inspection drawings of the 15 selected bridges have been created and 
computerized into ScanPrint®. 

ScanPrint® includes as a standard, a list of more than 200 graphical structural defects, along with their 
selected attributes (length, depth, etc…) and description files and pictures to help inspectors. 
 

Defect 
list

Defect 
attributes

Drawing zone

 
Bridge detailed inspection drawings      Defect integration into ScanPrint® 
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Training 

A five days theoretical and practical training has been provided to inspectors from the REA and 
Mostconsult.  

Realization of the detailed inspections 

 
 
During this phase, defects have been reported on the drawings along with their attributes and pictures. 
 
 
MAINTENANCE DIRECTOR SCHEME AND CONCLUSIONS 

1312 bridges over 20 m 

As a conclusion to the project, the REA has been provided with the following information system: 

• Database with information about all bridges. This information may be accessed by many means 
and be easily transmitted to local administrations: 

• ScanPrint interface 

• Excel tables resuming information 

• Web interface containing inspection results 

• Software and trained teams to periodically inspect the bridges condition. The correct following of 
the inspection calendar defined in the Bulgarian norms is now facilitated. 

• Software to help the decision about actions of maintenance. The systematic link between defects 
and respective actions to undertake can now be done automatically. 

• Preliminary repair projects for 15 critical bridges. These projects will serve as basis to launch repair 
works and can be used as reference in terms of actions and costs for future similar projects, 
including: 

• Defect total quantities from detailed inspections, which allowed to state directly on the 
necessary light repair budget for the 15 bridges 

• Recommendations for heavy repairs (replacement of equipments as bearings or expansion 
joints, structural reinforcement, etc…) 

• Recommendations for further investigations (durability tests, monitoring, etc…) 

• A global maintenance director scheme on the 1312 Bridges, stating when to re-inspect the bridges, 
according to their technical and final condition rating, and to the criteria selection. A global 
decision tree has been worked out with the REA in order to step towards a global preventive 
maintenance management plan of all bridges over 20m in 10 years. 
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What about the 4000 bridges? 

The initial project has been performed on the 1312 bridges over 20m of the Bulgarian Network. 
In 2004, the REA was able to conduct the same project for all bridge under 20m, for a total 
of 4000 bridges. 

Advitam has not been present during inspections, and provided technical assistance only during report 
and analysis phases. 
 
FROM THE BULGARIAN REA 

 

 
 

[…] 

 
 

[…] 
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УДК 69.057:693.056 
 

ТЕХНОЛОГІЯ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОГО НАПРУЖЕННЯ АРМАТУРИ 
КРИВОЛІНІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ДОСЛІДНОЇ ПРОГОНОВОЇ БУДОВИ ЕСТАКАДИ 

 
Щеглюк М.Р. 
Гнідець Б.Г. 
Національний університет «Львівська політехніка» 
 

В складі комплексу міжнародного аеропорту Бориспіль було запроектовано автомобільну 
естакаду, призначену для доставки пасажирів до третього поверху нового терміналу на 
висоту 9,6 м від умовної позначки. Прогонову будову естакади запроектовано у вигляді збірно-
монолітних нерозрізних конструкцій коробчастої форми, розділених по довжині 
деформаційними швами на окремі ділянки. Конструкцію естакади на кривій ділянці 
запроектовано із збірних елементів, об’єднаних попередньо напруженими стиками 
і монолітними над опорними ділянками. 

Нове конструктивне вирішення естакади в цілому і окремих її елементів, їх стиків, а також 
технології монтажу на різних стадіях вимагало проведення спеціальних експериментальних 
досліджень. Сюди входять також і випробування дослідної конструкції криволінійної ділянки 
прогонової будови естакади з попередньо напруженими стиками. В процесі випробувань 
досліджувалась також технологія виконання попередньо напружених стиків 
з електротермічним натягом арматури.  

Дослідну конструкцію БПК-10,6 естакади на кривій було запроектовано у вигляді фрагменту 
в масштабі 1:2, складеного із трьох елементів: із збірної двотаврової балки БС-4.6 
довжиною 4,6 м і двох двотаврових балок  БМК-3  надопорних ділянок довжиною по 3 м 
(рис. 1). Збірні балки дослідної конструкції в стадії монтажу вільно обпираються на консолі 
балок надопорних ділянок, а після натягу  арматури і замонолічування із збірними плитами 
проїзної частини жорстко з’єднуються в стиках. Армування дослідної конструкції 
запроектовано за аналогією відповідно до армування збірних балок і балок монолітних 
надопорних ділянок натурних розмірів прогонової будови естакади на кривій. 

Напружувану верхню арматуру прийнято із стержнів Ø16 класу А500С. В збірній балці БК-4.6 
напружувана арматура розташована також в нижній поличці в кількості 2Ø16 класу АІІІв, яка  
після натягу з’єднується за допомогою анкерів з випусками арматури балок БМК-3 надопорних 
ділянок. В верхній зоні балок напружувана арматура розташована в проміжку між збірними 
ребристими плитами проїзної частини. 

Метою випробувань було дослідження роботи конструкції прогонової будови при створенні 
попереднього напруження в частині верхньої надопорної арматури, яка розміщається по 
довжині в межах стиків і надопорних   ділянок, а також арматури, розміщеної в нижніх 
поличках збірних балок БС-4.6.  Для попереднього напруження цієї арматури на верхній грані 
дослідних балок при їх виготовленні були встановлені приварені до анкерних стержнів 
і поздовжньої арматури металеві упори і випуски арматури знизу. Попереднє напруження 
надопорної арматури монолітних ділянок при спорудженні прогонової будови естакади 
передбачено проводити після монтажу збірних балок і плит. Тому при проведенні випробувань 
дослідної конструкції на цьому етапі згідно з розробленою методикою їх консольні ділянки 
були закріплені тягами до конструкцій і силової плити стенду. 

Для попереднього напруження стержневої арматури був прийнятий електротермічний метод, як 
найбільш доцільний і ефективний для стержневої арматури в умовах монтажу, з врахуванням 
особливостей конструктивного вирішення прогонової будови естакади. Відомо, що способи 
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анкерування напружуваної арматури впливають на деякі технологічні і експлуатаційні 
особливості [1]. Так, наприклад, використання приварених упорних коротунів вимагає високої 
точності при конструюванні арматурних заготовок, але дозволяє регулювати зусилля 
в напружуваній арматурі та конструкції. При анкеруванні арматури за допомогою гайок або 
спеціальних муфт названі вище недоліки відсутні та відносно легко можна регулювати зусилля. 

Вибір способу анкерування визначає вибір технології електротермічного напруження арматури 
і накладає свої особливості на роботу напружуваної конструкції. Залежно від прийнятої 
технології і способу закріплення напружуваної арматури виконуються всі технологічні 
операції, починаючи із заготовлення стержнів, електронагрівання, керування процесом 
нагрівання і визначення величини попереднього напруження. Для дослідних конструкцій 
прогонової будови естакади був прийнятий комбінований метод анкерування арматури: 
у нижній зоні нагріта арматура закріплювалась за допомогою шовного зварювання до випусків 
арматури, а у верхній зоні – за допомогою приварених коротунів на спеціальні упори [2]. 

Напружувана арматура в нижній поличці на кривій ділянці балок складалась з двох стержнів 
діаметром 16 мм, довжиною 4,04 м, класу А500С (А-ІІІв). ЇЇ напруження здійснювали у 
наступній послідовності. Заготовлені стержні приварили одним кінцем до випусків робочої 
арматури балок БМК-3 двома фланговими швами довжиною не менше 100 мм (6·d). Після того 
один із стержнів підготували до нагрівання і підключили до нагрівної установки. Для 
досягнення розрахункового напруження 360 МПа, арматуру нагрівали до температури 210 оС. 
Контроль температури здійснювали за допомогою спеціального термоелектричного 
перетворювача і автоматичного потенціометра. Після досягнення заданої температури нагріву 
другий кінець стержня приварили до випуску робочої арматури другої балки БМК-3. Під час 
приварювання і до досягнення завареним стиком температури 650–700 оС температуру 
арматури підтримували на заданому рівні шляхом вимикання і вмикання установки при 
зменшенні температури на 10оС. 

Довжина ділянки арматури, яку нагрівали, становила 3,7 м, а напруга на затискачах нагрівної 
установки дорівнювала 7,2 В. Середній струм нагріву становив 500 А, і контролювали його за 
допомогою струмовимірювальних лещат типу Ц-30. 

Після натягу нижньої арматури балки БС-4.6 (рис. 1 і рис. 2) і її замонолічування (на рис. 2 
заштриховано) було проведено монтаж по всій довжині дослідної конструкції збірних 
ребристих плит. Наступним етапом монтажу було напруження верхньої надопорної арматури 
в межах балок БМК-3 і верхньої непрямолінійної надопорної арматури, яка об’єднує їх в стиках 
з балкою БС-4.6. Арматуру натягували на упори, які були замонолічені в конструкціях при їх 
виготовленні. Упорні коротуни на стержнях довжиною не менше 100 мм (6·d) приварювали 
на місці двома фланговими швами. 

 
Таблиця 1 – Дані напруження арматури балки та консолей 

№ 
п/п 

Довжина 
стержня, 

м 

Віддаль між 
упорами, 

м 

Температурне 
видовження, 

мм 

Кількість 
стержнів 

Середній 
струм нагріву,  

А 

Напруга на 
затискачах, 

В 
Сторона А 

1 1,26 1,06 2,1 4 500 3,6 
2 1,88 1,68 3,4 4 550 3,6 
3 2,23 2,03 4,1 2 500 3,6 
4 2,85 2,65 5,3 2 550 7,2 
5 3,40 3,19 6,4 8 500 7,2 
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№ 
п/п 

Довжина 
стержня, 

м 

Віддаль між 
упорами, 

м 

Температурне 
видовження, 

мм 

Кількість 
стержнів 

Середній 
струм нагріву,  

А 

Напруга на 
затискачах, 

В 
Сторона Б 

1 1,28 1,08 2,2 4 500 3,6 
2 1,88 1,68 3,4 4 550 3,6 
3 2,26 2,06 4,1 2 500 7,2 
4 2,87 2,67 5,3 2 500 7,2 
5 3,42 3,22 6,4 8 500 7,2 

Нижня арматура 
6 4,24 4,04 8,1 2 500 7,2 

 

 

 
 
 
 
 

1 – кріплення конструкції до силової 
підлоги; 2 – тяги; 3 – верхні кільцеві 
динамометри; 4 – верхня траверса;  

5 – напружувана арматура;  
6 – анкерні пристрої;  

7 – збірні плити проїзної частини;  
8 – нижні кільцеві динамометри;  

9 – опори динамометрів;  
10 – тимчасові опори; 11 – нижня 

напружувана арматура. 

Рис. 1. Схема напруження 
арматури та випробування 
дослідної конструкції  

БПК-10,6 естакади на кривій 
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1 – напружувана арматура 

балки БС-4,6; 
2 – анкерний пристрій; 

3 – напружувана арматура 
консолі БМК-3. 

Рис. 3. Анкерування арматури 
на згині конструкції 

 
 
 
 
 
 

1, 2, 3, 4, 5, 6 – напружена арматура 
(номери позицій відповідають номерам 

позицій у таблиці 1) 
Рис. 2. Переріз балки БС-4,6 (А-А) та 

консолі БМК-3 (Б-Б) 

 

Спочатку напружували стержні балок БМК-3 (рис. 1), а після цього решту стержнів балок і 
стиків. Для створення розрахункового напруження 360 МПа і вільного вкладання нагрітих 
стержнів на упори, їх нагрівали до температури 220-230 оС. Характеристика стержнів та дані їх 
нагрівання наведені в таблиці 1. Деяка відміна від описаної технології була при напруженні 
стиків на згині конструкції (рис. 3). Оскільки анкерний пристрій на конструкції був під деяким 
кутом до арматури, то для повного обпирання упорних коротунів їх робили різновеликими, 
а краї опорних поверхонь підрізували під заданим кутом у привареному стані за допомогою 
ручної електропили. 

 

При нагрівання коротких стержнів 1 довжина ділянки, яку нагрівали, була меншою ніж 1 м. 
Найменша напруга на вторинній обмотці нагрівного трансформатора становила 3,6 В, що 
викликало би дуже великий струм нагріву, тому стержні нагрівали по два одночасно. Для цього 
їх з’єднували послідовно короткою перемичкою, слідкуючи за тим, щоб довжина ділянки 
нагріву в обидвох стержнях була однаковою. 

Аналіз роботи дослідної конструкції БПК-10.6 прогонової будови естакади на кривій ділянці 
за даними зміни моментів, прогинів, співвідношень між величинами моментів при згині і 
крученні, а також деформацій бетону, підтвердив надійну спільну роботу збірних елементів 
і бетону замонолічування на всіх етапах завантаження. Експериментальні значення цих 
величин в цілому узгоджуються з розрахунковими даними. Це також підтвердив характер 
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утворення і розвитку тріщин при поступовому завантаженні дослідної конструкції двома 
зосередженими силами від 0 до 220 кН. 

 
Висновки 

1. Експериментальні дослідження, проведені при випробуванні дослідної конструкції БПК-10,6 
прогонової будови естакади на кривій ділянці, підтвердили доцільність прийнятого в проекті 
естакади електротермічного методу натягу арматури і його значні переваги у порівнянні 
з іншими відомими методами. 

2. Напружувана арматура, розміщувана додатково в поздовжніх стиках нижньої плити 
коробчастого перерізу прогонової будови на кривих ділянках, натяг якої проводився 
електротермічним методом, дає можливість одночасно створювати зусилля обтиску розтягнутої 
зони і стиків в прогонах та підвищувати їх тріщиностійкість. 

3. Конструктивне вирішення упорів для анкерування напружуваної надопорної арматури 
у вигляді металевих закладних деталей в збірних елементах забезпечує достатню їх міцність 
і надійність в стадії натягу арматури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Загальний вигляд випробування дослідної конструкції БПК-10,6 естакади на кривій 
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зондування Землі, що здійснюється з штучного супутника та з літака або з інших літальних апаратів. 

 
УДК 666.942.015.625 
Міцність і деформативність бетонів на основі безгіпсового портландцементу / Бігун Г.Г. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 13-16. 
В роботі описано результати дослідження впливу вологості бетону на безгіпсовому портландцементі на 
ТКЛР і рекомендовано спосіб, який дозволяє на стадії проектування точніше передбачити напружений 
стан бетону дорожніх покриттів.   

 
УДК 666.974.539.3 
Доцільність застосування цементобетонну на безгіпсовому в’яжучому в дорожньому будівництві / 
Бігун Г.Г., Карасьова Л.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 17-19. 
Використання безгіпсових портландцементів з КХД у якнайповнішій мірі реалізуює на практиці переваги 
хімізації бетонів із заміною дефіцитних суперпластифікаторів відходами виробництва. Розроблена 
технологія дає можливість підвищити якість і довговічність виробів із бетону і залізобетону, зменшити 
енерго- і матеріаломісткість.     

 
УДК 624.2 
Вантовий пішохідний міст, зроблений з клеєної шаруватої деревини – проектування, спорудження 
і експериментальні дослідження / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mariusz Sułkowski, Adam Maury, 
Mieczysław Węgrzyniak // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 20-28. 
Представлено пішохідний міст, з довжиною головного прогону 90 м, є одним з найдовших тросових 
мостових споруд, зроблених з клеєної шаруватої деревини. Пішохідний міст з’єднує дві країни, Польщу і 
Словаччину, і споруджений у дуже привабливому для туристів місці. Населення чекало на пішохідний 
міст майже 100 років, з 1914 по 2006.  
12 серпня 2006 р. майже 1000 людей (місцевих і туристів) прийняли участь у церемонії відкриття. 
В останню неділю літніх канікул 2006 року майже 11000 пішоходів пересікли кордон за один день, як 
відмічено прикордонною поліцією. Це показує, наскільки цей пішохідний міст є важливим для цього 
регіону. 
Процес проектування і спорудження, а також експериментальні дослідження динамічних характеристик 
цього пішохідного мосту наведені в цій роботі. 
Ключові слова: Вантовий пішохідний міст, покриття з клеєної шаруватої деревини, проектування, 
спорудження, динамічні дослідження 
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УДК 624.2 
Динамічна реакція натяжного кабелю пішохідних мостів / Jan Biliszczuk, Czeslaw Machelski, 
Wojciech Barcik, Janusz Tadla, Pawel Hawryszkow // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 29-38. 

Мета цієї статті – дати порівняння динамічної реакції натяжного кабелю, який застосовується 
в конструкціях пішохідних мостів із сталевими або бетонними платформами, користуючись 
результатами польових випробувань пішохідних мостів з аналогічною шириною і прольотами. Були 
досліджені один пішохідний міст із сталевим ростверком, і три інших з бетонними платформами. Різні 
види динамічних пішохідних навантажень були застосовані до пішохідних мостів, як, наприклад: 
навантаження при ходьбі, резонансне навантаження при ходьбі, при бігу, при синхронізованому бігу, при 
прискореному бігу, при стрибках, навантаження при деформаціях. Збуджувані граничні вібрації  
додавалися до конструкцій, з метою оптимального отримання власних конструкційних частотних 
навантажень, і випробування під «живим вантажем», для визначення динамічної  відповідної реакції 
структури під впливом збуджених подібного роду коливань. Обчислювальний модальний аналіз зразка 
конструкції мав місце перед кожним випробуванням, в цілях обчислення потрібного вигляду, форми, і 
власної частоти коливань конструкції пішохідного моста. Ці числові результати були пізніше порівняні 
з результатами випробувань.  
Ключові слова:  Натяжні кабелі (троси) пішохідних мостів, динамічна реакція, пішохідні навантаження, 
граничні збуджувані 
 
 
УДК 625.7 
СОУ "Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань" / Боднар І.Д., Гамеляк І.П., Журба Г.В. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 39-42. 
Колективом компанії “Євроізол Geosynthetics” на замовлення корпорації “Укравтодор” було розроблено 
СОУ “Матеріали геосинтетичні. Методи випробувань”, який надасть змогу встановити характеристики 
геосинтетичних матеріалів з наступним порівнянням та вибором найбільш оптимального матеріалу для 
заданого об’єкту; при оцінці їх відповідності нормативним та проектним характеристикам; при 
визначенні параметрів лабораторного обладнання, режимів й умов  випробувань геосинтетичних 
матеріалів; при встановленні розрахункових характеристик геосинтетичних матеріалів для проектування 
дорожніх конструкцій тощо. 
 
 
УДК 656.11.001.25 
Ступені небезпечності дорожніх умов на ділянках концентрації ДТП, визначених з урахуванням 
аварійності, з постраждалими та матеріальним збитком / Бондар Т.В. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 43-50. 
Установлено інтервали коефіцієнта подій для оцінки небезпечності дорожніх умов на ділянках 
концентрації ДТП та інших ділянках доріг за результатами розподілу ДТП з постраждалими та 
матеріальним збитком. 
Ключові слова: Ділянка концентрації ДТП, рівень аварійності, ДТП з матеріальним збитком, коефіцієнт 
подій, ступінь небезпечності дорожніх умов. 
 
 
УДК 625.76  
Управління зимовим утриманням мостів і захист їх від сольової корозії / Бусел А.В., Вольский Е.В., 
Исаков С.Е. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 51-53. 
Розроблено технічні рішення щодо зниження корозійного впливу на мости: використання 
протиожеледних матеріалів з місцевої сировини – відсів дроблення доломиту, застосування інгібіторів 
корозії, фосфатування поверхні бетону просочувальним складом «Строп», застосування спеціальної 
автоматизованої системи управління. 
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УДК 624.012.45 
Задачі і методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених нарощуванням 
в стиснутій зоні бетоном з відходів збагачення залізних руд / Валовий М.О., Попруга Д.В. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 54-59. 
Наведено методику виготовлення балок на відходах збагачення залізних руд. Піднято актуальні питання 
підсилення балок нарощуванням в стиснутій зоні з використанням різних способів влаштування 
контактного шва. 
 
 
УДК  621.926 
Теоретичні параметри сушарки-грохоту / Вінниченко В.І., Бабінцев А.В. // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 60-65. 
Наведено методику визначення тривалості руху матеріалу в сушарці-грохоті. Розглянуто шахту і камеру 
класифікації. В результаті розрахунків отримано формулу загальної тривалості перебування матеріалу 
в сушарці-грохоті. 
 
 
УДК 666.91:621.351 
Технологічний комплекс з виробництва гіпсового в’язного з відходів / Вінниченко В.І., 
Котляренко В.В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 66-68. 
В статті розглядається технологічний комплекс з виробництва гіпсового в’язного з відходу хімічної 
промисловості у зваженому стані та наводиться порівняння цього комплексу з виробництвом гіпсового 
в’язного з природної гіпсової сировини у гіпсоварильних котлах. 
 
 
УДК 533.6.013 
Фазові траєкторії в оцінці параметрів механічних систем з комбінованим тертям / Волкова В.Є. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 69-73. 
Запропонований автором метод ідентифікації відкриває нові можливості для обробки експериментальних 
даних. Даний метод може бути застосований як до систем з гладкими, кусково-лінійними, так 
і розривними типами характеристик. 
 
 
УДК 691.3 
Дрібнозернисті бетони підвищеної водонепроникності для тонкостінних залізобетонних 
конструкцій / Гапоненко К.О. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 74-79. 
Стаття присвячена дослідженню експлуатаційних властивостей, довговічності дрібнозернистих бетонів 
для тонкостінних гідротехнічних споруд. За результатами досліджень розроблено «Регламент з 
технології виготовлення і застосування модифікованого бетону для гідротехнічних споруд меліорації, 
водоперепускних споруд і автодоріг із застосуванням полімерної фібри». 
 
 
УДК 656.13 
До питання прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах / Григорова Т.М. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 80-82. 
В статті проведено аналіз методів і підходів до прогнозування швидкостей руху на автомобільних 
дорогах. Результатом проведених досліджень є висновки щодо можливості використання існуючих 
методів прогнозування швидкостей руху на автомобільних дорогах з урахуванням еволюції системи 
«людина – автомобіль – дорога». 
Ключові слова: Автомобільні дороги, швидкість руху, методи прогнозування, довгостроковий прогноз, 
точність прогнозування, система «людина – автомобіль – дорога», багатофакторні моделі. 
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УДК 624.074 
Перспективи впровадження пінобетону в дорожньому будівництві / Демчина Б.Г., Марчук С.В.  
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 83-90. 
В статті розглядаються основні сфери застосування пінобетону в дорожньому будівництві.  
З урахуванням підвищення вимог до якості дорожньо-будівельних робіт та позитивного досвіду 
європейських країн, використання пінобетону може принести значний технологічний та економічний 
ефект на Україні.  

 
УДК 694.67 
Двопоршневі розчинобетононасоси при виконанні торкрет-робіт і транспортуванні малорухливих 
бетонних сумішей / Ємельянова І.А.,  Задорожний А.О.,  Непорожнєв О.С. . // Зб. «Дороги і мости», 
вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 91-96. 
Розглядається методика розрахунку двопоршневих розчинобетононасосов, яка побудована за 
результатами проведених теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволяє спроектувати 
машину, що використовується не лише для транспортування дрібнозернистих бетонних сумішей, а і для 
виконання на цих сумішах торкрет-робіт мокрим способом. Такі машини можуть знайти гідне місце при 
локальних ремонтних роботах мостів. 

 
УДК 624.2 
Модульний фасад з блоків, армування грунтів під укісні стіни мосту, використання керамзиту як 
заповнювача / C.G. Jenner, P.G. Wills, S. Karri, L. Blundell // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 97-104. 
Проектування і спорудження нового мосту з аркою через канал викликало у інженерів певну кількість 
проблем. Естетичність конструкції повинна поєднуватись з 200-річним каналом, який вона пересікає, 
а проект повинен враховувати дуже слабкі грунти цієї ділянки. Інженер-консультант запропонував 
використати для спорудження основи мосту традиційний проект цегельної арки на армованому 
пальовому фундаменті. Однак, вперше у Європі, проект чотирьох укосів базується на ґрунтах, армованих 
георешітками з застосуванням керамзиту, як заповнювача. З 1980-х років інженери успішно 
споруджували фасадні конструкції на армованих ґрунтах за допомогою бетонних блоків; вибрана 
методика включає стяжки всередині конструкції з нержавіючої сталі, які легко кріпляться під час 
спорудження, і зовнішньої цегельної кладки, яка буде поєднуватись з цегельною арочною конструкцією. 
Перевага легкого заповнювача викликала нові проблеми, як у проектувальників, так і у підрядників. 
Ключові слова: георешітка, армування, ґрунт, легкий, керамзит, міст, укісне крило стіни, модульний, 
бетон, блок 

 
УДК 620.179  
Визначення міцності стали із застосуванням методу локального руйнування / Іванов А.П., 
Пронько А.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 105-109. 
Визначення фізіко-механічних характеристик металу в експлуатованих конструкціях є складним і 
трудомістким завданням, враховуючи розбіжність характеристик як по довжині, так і по ширині 
профілю.  Традиційні методи оцінки міцності металу складні і важковиконувані для експлуатованих 
конструкцій. Запропонований метод «зрізу різьблення», який є беззразковим (тобто без вилучення 
матеріалу з конструкції) методом.  
Ключові слова: експлуатовані сталеві конструкції, розрахунковий опір стали, метод «зрізу різьблення». 

 
УДК 624.21 
Засіб підвищення якості монолітних залізобетонних плит і перекриттів / Кіх’я А.Х. // Зб. «Дороги 
і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 110-118. 
Пропонований спосіб підвищення якості монолітних залізобетонних перекриттів полягає у влаштуванні 
між осями колон підйому (вигину) з невеликою стрілкою. 
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УДК  624.21 
Особливості корозії заліза у гетерогенних структурах / Коваль П.М., Бездєтко І.М., Колесник Д.Ю. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 119-122. 
В статті розглядається механізм виникнення та розвитку процесів корозії арматури у бетоні. Визначення 
умов проходження електрохімічної корозії металу дозволяє стверджувати, що з розмаїття засобів захисту 
сталі в бетонних конструкціях слід звернути увагу на заходи, у процесі яких виконується створення 
щільних плівок на поверхні арматури, які забезпечують пасивність металу, перешкоджають доступу 
іонів-активаторів корозії. Технологічно це може бути реалізовано застосуванням мігрувальних 
інгібіторів корозії, які утворюють із металом щільні окисні плівки, формуванням на поверхні бетону 
захисно-декоративних покриттів або застосування катодного захисту арматури при використанні металів 
з більш від’ємним потенціалом. 

 
УДК 624.012.3 
Вплив армування пінобетонних зразків плит на їх несну здатність при продавлюванні / 
Коваль П.М., Демчина Х.Б., Гладишев Г.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 123-129. 
У статті представлено методику і результати досліджень армованих і неармованих пінобетонних зразків 
на їх несну здатність при продавлюванні. 

 
УДК 624.01 
Методика проектування складів пінобетону з необхідними властивостями на підставі 
експериментально-статистичних моделей / Коваль П.М., Кушнір О.В., Мартинов В.І.  // Зб. «Дороги 
і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 130-136. 
Метою даної роботи було розробити  алгоритм розрахунку складів пінобетону, що забезпечує необхідні 
показники міцності і середньої густини. В основу закладена інформація, отримана в результаті 
реалізації 3-х факторного експерименту. 
Даний підхід дозволяє вивчити поведінку матеріалу у всьому об'ємі з багатьма чинниками. А сумісний 
аналіз експериментально-статистичних моделей дозволяє прогнозувати отримання матеріалу не тільки з 
необхідною середньою густиною, але також міцністю, водостійкістю, характеристиками реологій і ін. 
Для полегшення трудомісткості розрахунків розроблена блок-схема розрахунку складів пінобетону із 
заданими показниками міцності і з урахуванням вартості сировинних матеріалів.  
Блок-схема реалізована в програмі «Delphi». В кінцевому випадку, ЕОМ розраховує найбільш 
економічний склад пінобетону, що забезпечує необхідні показники міцності. 

 
УДК 691.328.43 
Відновлення бетону і залізобетону проникаючою гідроізоляцією / Костюк Т.А., Кондращенко Є.В., 
Прощин О.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 137-138. 
Розглянуто гідроізоляційні склади сухих будівельних сумішей проникної дії для підвищення 
водонепроникності, біо- та корозійної стійкості бетонів, залізобетону та інших кам’яних підґрунтів. 

 
УДК 691.327:539.4 
Урахування особливостей деформування бетонів при визначенні коефіцієнта повноти епюри 
стискаючих напружень і розрахунку міцності нормальних перерізів згинаних залізобетонних 
елементів за граничними зусиллями / Крусь Ю.О., Крусь О.Ю. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: 
ДерждорНДІ, 2008, С. 139-152. 
Запропоновано методологічний підхід до спрощеної перевірки міцності нормальних перерізів згинаних 
і позацентрово навантажених залізобетонних елементів та визначення оптимальної кількості 
поздовжньої арматури в них для практичного застосування в інженерних розрахунках, як це реалізується 
у міжнародній нормативній практиці.  
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УДК 656.13 
Метод оперативного контролю відповідності кольору дорожніх знаків державним стандартам / 
Купко О.Д., Полярус О.В. //Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 153-162. 
Розроблено методику оперативної оцінки якості дорожніх знаків безпосередньо на місці їх встановлення 
під час експлуатації. Методика ґрунтується на порівнянні файлів зображення дорожнього знаку і  
прикладеної до нього міри кольору, зроблених звичайним цифровим фотоапаратом. Досліджені 
параметри оцінки кольорів: світлість, кольоровий тон і насиченість. Виконана оцінка придатності 
існуючих мір для визначення координат кольоровості дорожніх знаків. Визначена точність вимірювання 
координат кольоровості в залежності від кутів освітлення і спостереження. 

 
УДК 666.942:678.7 
Вплив технологічних факторів на процеси просочення та полімеризацію бетонних виробів (огляд) / 
Лучко Й.Й., Гайда О. М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 163-171. 
Розглянуто режими просушування, просочення  та полімеризації бетонних виробів. Виконано аналіз 
переваг та недоліків кожного з методів. Розглядаються  аналітичні методи розрахунку процесу 
полімеризації та напружено деформованого стану просоченого бетону. 

 
УДК 624.01 
Використання торкрет-бетону при підсиленні бетонних та залізобетонних конструкцій / Мазурак А., 
Барабаш В. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 172-176. 
Розглянуто питання врахування ряду чинників при використанні торкрет-бетону –  добір складу 
і компонентів суміші, використання прийомів і технологій нанесення.  

 
УДК 625.8 
Конструктивне рішення стільникового залізобетонного аеродромного покриття з підігрівною 
основою / Матченко Т.І., Баклан Н.М. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 177-186. 
Пропонується конструктивна схема залізобетону у вигляді металевої стільникової структури 
з заповненням стільників бетоном, які склеєні між собою розплавленим цинком. Стінки стільників – 
це сталеві перфоровані листи неіржавіючої сталі 0,2÷0,5 мм. Стільникова структура дозволяє 
застосовувати бетон різних марок  різної густини в межах стільників в залежності від характеру їх 
навантаження.  

 
УДК 625.7/8 
Міцність зчеплення арматури з бетоном при підвищенних та високих температурах / Халік Наро // 
Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 190-194. 
Наведено результати експериментальних досліджень впливу високих температур на міцність зчеплення 
арматури з бетоном у залізобетонних конструкціях. 

 
УДК 625.712.36 
Прогноз витрат на утримання і ремонт в автоматизованій системі управління мостами / 
Сідун С.І. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 195-197. 
Для більш ефективного вирішення проблем експлуатації мостів створено автоматизований процес 
отримання вартості утримання і ремонтів мостів у програмному комплексі АЕСУМ. Отримання переліку 
аварійних споруд, прогнозу витрат утримання і ремонту мостів дає можливість передбачити попередній 
обсяг інвестицій на відновлення експлуатаційного стану з урахуванням сучасних ринкових відносин. 
Таким чином АЕСУМ є ефективним інструментом обліку та управління мостовими спорудами на 
автомобільних шляхах України. Гнучка структура програми дозволяє швидко реагувати на негайні 
потреби галузі, закладаючи основи сучасного Європейського менеджменту. 
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УДК 624.012 
Оцінка  неоднорідності та надійності характеристик тріщиностійкості бетонів / Солодкий С.І. 
// Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 198-206. 
В результаті статистичного моделювання визначено розрахункові показники критичного коефіцієнта 
інтенсивності напружень і питомих енерговитрат на руйнування бетонів на основі цементів різних типів 
залежно від рівня надійності, прийнятого при розрахунку конструкції. 

 
УДК 624.2 
Реабілітація мережі доріг: Реальність, де нові методології пропонують високотехнічні і економічно-
ефективні рішення / Alexandre CHAPERON // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 207-215. 
З Східної Європи до Росії, постійне старіння мостів і мережі споруд, побудованих сорок років тому 
в період глобального будівельного буму, є дійсною проблемою для країн і регіонів, де перевезення і 
зв'язок є реальним економічним завданням. Відповідні запити до бюджетів для вирішення цих питань 
вимагають спеціального технічного підходу, також як і методологія ефективної зміни вартості: З чого 
почати? Скільки просити: Які засоби необхідні? Як спостерігати результати і контролювати 
ефективність? 
Дорожня адміністрація Болгарії і Адвітам об'єднаними зусиллями в 2003 р. виробили рішення цих питань 
національного масштабу. Реабілітація не є рішенням питання, скільки грошей витратити, але 
повинна/може відповідати  наявним бюджетам.  Проект в основному складається з трьох кроків: 
- Глобальний аудит включає регулювання ефективності і мережі доріг. Практичні методи і способи 
вирішують виконання в межах обмеженого часу і контрольованого бюджету із самого початку. 
- Глобальна оцінка мережі доріг, що використовує створені показники  
- Наладка і застосування прогресивної направленої схеми, починаючи з часткової реабілітації до 
глобального управління мостів 
Використовуючи сучасні комп'ютерні технології і методології, Дорожня Адміністрація управляє своєю 
мережею в глобальному масштабі і має зараз істотне зростання технічних засобів і рівня обслуговування 
всіх 4000 мостів в країні.  Контролюючи фінансові кошти, глобальне попереджувальне управління є 
зараз тільки першим кроком. Метою цієї статті є опис в деталях засобів, використаних в 2003 році, також 
як і результатів проекту. 

 
УДК 69.057:693.056 
Технологія електротермічного напруження арматури криволінійної ділянки дослідної прогонової 
будови естакади / Щеглюк М.Р., Гнідець Б.Г. // Зб. «Дороги і мости», вип. 10. – К.: ДерждорНДІ, 
2008, С. 216-220. 
В статті наведено результати випробувань дослідної конструкції БПК-10,6 естакади на кривій, що була 
запроектована із збірних елементів, об’єднаних стиками з попередньо напруженою арматурою. Наведено 
технологію електротермічного напруження арматури стиків в умовах, наближених до умов будівельного 
майданчика, та різними способами її анкерування.  
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РЕФЕРАТЫ 
 
 
УДК 624.21 
Работа анкерных соединений железобетонной плиты и балок сталежелезобетонных мостов / 
Балабух Я.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 5-8. 
Приведены результаты испытаний и обследований сталежелезобетонных мостов, результаты 
экспериментальных исследований работы гибких цилиндровых анкеров с головками 
в сталежелезобетонных мостах.  

 
УДК 624.21:55 
Методы дистанционного зондирования земли / Белятынский А.О., Теплюк Е.Ф. // Сб. «Дороги 
и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 9-12. 
В статье рассматривается проблема использования космических съемок и аэрометодов 
в гидрологических изысканиях мостовых переходов. Впервые разработана и научно обоснована 
методология проведения гидрологических изысканий мостовых переходов, которая основывается на 
использовании методов дистанционного зондирования Земли, осуществляемого с искусственного 
спутника, самолета или других летательных аппаратов. 

 
УДК 666.942.015.625 
Прочность и деформативность бетонов на основе безгипсового портландцемента / Бигун Г.Г. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 13-16. 
В работе описаны результаты исследования влияния влажности бетона на безгипсовом портландцементе 
на ТКЛР и рекомендован способ, который позволяет на стадии проектирования более точно 
предусмотреть напряженное состояние бетона дорожных покрытий. 

 
УДК 666.974.539.3 
Целесообразность применения цементобетонна на безгипсовом вяжущем в дорожном 
строительстве / Бигун Г.Г., Карасева Л.О. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С.17-19. 
Использование безгипсовых портландцементов из КХД в наиболее полной мере на практике реализует 
преимущества химизации бетонов с заменой дефицитных суперпластификаторов отходами 
производства. Разработанная технология дает возможность повысить качество и долговечность изделий 
из бетона и железобетона, уменьшить энерго- и материалоемкость. 

 
УДК 625.7 
Вантовый пешеходный мост, сделаный из клееной слоистой древесины – проектирование, 
возведение и экспериментальные исследования /Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mariusz Sułkowski, 
Adam Maury, Mieczysław Węgrzyniak // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 20-28. 
Представленный пешеходный мост, с длиной главного пролета 90 м, является одним из самых длинных 
мостовых сооружений, сделанных из клееной слоистой древесины. Пешеходный мост соединяет две 
страны, Польшу и Словакию, и возведен в очень привлекательном для туристов месте. Население ждало 
на пешеходный  мост почти 100 лет, с 1914 по 2006г. 
12 августа 2006 г. почти 1000 людей (местных и туристов) прняли участие в церемонии открытия. 
В последнее воскресенье летних каникул 2006 года почти 11000 пешеходов пересекли границу за одни 
день, отмечено  приграничной полицией. Это показывает, насколько этот пешеходный мост является 
важным для этого региона. 
Процесс проектирования и сооружения, а также экспериментальные исследования динамических 
характеристик этого пешеходного моста приведены в этой работе. 
Ключевые слова: Вантовый пешеходный мост, покрытие из клееной слоистой древесины, 
проектирование, сооружение, динамические исследования. 
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УДК 625.7 
Динамическая реакция натяжного кабеля пешеходных мостов / Jan Biliszczuk, Czeslaw Machelski, 
Wojciech Barcik, Janusz Tadla, Pawel Hawryszkow // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 29-38. 
Цель этой статьи – дать сравнение динамической реакции натяжного кабеля, применяемого 
в конструкциях пешеходных мостов, со стальными или бетонными платформами, пользуясь 
результатами полевых испытаний пешеходных мостов с аналогичными шириной и пролетом. Были 
исследованы один пешеходный мост со стальным ростверком, и три других с бетонными платформами. 
Различные виды динамических пешеходных нагрузок были применены к пешеходным мостам, как, 
например: нагрузка при ходьбе, резонансная нагрузка при ходьбе, при беге, при синхронизированном 
беге, при ускоренном беге, при прыжках, нагрузка при деформациях. Возбуждаемые предельные 
вибрации  прилагались к конструкциям, с целью оптимального получения собственных 
конструкционных частотных нагрузок, и испытания под «живым грузом», для определения 
динамической ответной реакции структуры под воздействием возбужденных подобного рода колебаний. 
Вычислительный модальный анализ образца конструкции производился перед каждым испытанием, 
в целях вычисления нужного вида, формы, и собственной частоты колебаний конструкции пешеходного 
моста. Эти числовые результаты были позже сравнены с результатами испытаний. 
Ключевые слова:  Натяжные кабели (тросы) пешеходных мостов, динамическая реакция, пешеходные 
нагрузки, предельные возбуждаемые колебания (вибрации). 

 
УДК 625.7 
СОУ «Материалы геосинтетические. Методы испытаний» / Боднар И.Д., Гамеляк И.П., Журба Г.В. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 39-42. 
Коллективом компании “Евроизол Geosynthetics” по заказу корпорации “Укравтодор” был разработан 
СОУ “Материалы геосинтетические.  Методы  испытаний”,  который дает возможность установить 
характеристики геосинтетических материалов с последующим сравнением и выбором наиболее 
оптимального материала:  
- для заданного объекта;  
- при оценке их соответствия нормативным и проектным характеристикам;  
- при определении параметров лабораторного оборудования, режимов и условий  испытаний 

геосинтетических материалов;  
- при установлении расчетных характеристик геосинтетических материалов для проектирования 

дорожных конструкций и тому подобное. 

 
УДК 656.11.001.25 
Степени опасности дорожных условий на участках концентрации ДТП, определенных с учетом 
аварийности, с пострадавшими и материальным убытком / Бондар Т.В. // Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 43-50. 
Установлены  интервалы коэффициента событий для оценки опасности дорожных условий на участках 
концентрации ДТП и других участках дорог по результатам  распределения ДТП с пострадавшими и 
материальным убытком. 

 
УДК 625.76 
Управление зимним содержанием мостов и их защита от солевой коррозии / Бусел А.В., 
Вольский Е.В., Исаков С.Е. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 51-53. 
Разработаны технические решения по снижению коррозийного влияния на мосты: использование 
противогололедных материалов из местного сырья – отсев дробления доломита, применение 
ингибиторов коррозии, фосфатирование поверхности бетона пропиточным составом «Строп», 
применение специальной автоматизированной системы управления. 
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УДК 624.012.45 
Задачи и методика экспериментальных исследований железобетонных балок, усиленных 
наращиванием в сжатой зоне бетоном из отходов обогащения железных руд / Валовой М.О., 
Попруга Д.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 54-59. 
Приведена методика изготовления балок из отходов обогащения железных руд. Подняты актуальные 
вопросы усиления балок наращиванием в сжатой зоне с использованием разных способов устройства 
контактного шва.  

 
УДК 621.926 
Теоретические параметры сушилки-грохота / Винниченко В.И., Бабинцев А.В. // Зб. «Дороги і мости», 
вып. 10. – К.: ДерждорНДІ, 2008, С. 60-65. 
В статье представлена методика определения продолжительности движения материала в сушилке-
грохоте. Рассмотрена шахта и камера классификации. В результате расчетов получена формула общей 
продолжительности пребывания материала в сушилке-грохоте. 

 
УДК 666.91:621.351 
Технологический комплекс по производству гипсового вяжущего из отходов / Винниченко В.И., 
Котляренко В.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 66-68. 
В статье рассматривается технологический комплекс производства гипсового вяжущего из отходов 
химической промышленности во взвешенном состоянии и приводится сравнение этого комплекса 
с производством гипсового вяжущего из природного гипсового сырья в гипсоварильных котлах. 

 
УДК 533.6.013 
Фазовые траектории в оценке параметров механических систем с комбинированным трением / 
Волкова В.Е. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 69-73. 
Предлагаемый автором метод идентификации открывает новые возможности для обработки 
экспериментальных данных. Данный метод может быть применен как системам с гладкими, кусочно-
линейными, так и разрывными типами характеристик. 

 
УДК 691.3 
Мелкозернистые бетоны повышенной водонепроницаемости  для тонкостенных железобетонных 
конструкций / Гапоненко Е.А. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 74-79. 
Статья посвящена исследованию эксплуатационных свойств, долговечности мелкозернистых бетонов 
для тонкостенных гидротехнических сооружений. По результатам исследований разработан «Регламент 
по технологии приготовления и применения модифицированного бетона для гидротехнических 
сооружений мелиорации, водопропускных сооружений и автодорог с применением полимерной фибры». 

 
УДК 656.13 
К вопросу прогнозирования скоростей движения на автомобильных дорогах / Григорова Т.М. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 80-82. 
В статье проведен анализ методов и подходов к прогнозированию скоростей движения 
на автомобильных дорогах. Результатом проведенных исследований являются выводы о возможности 
использования существующих методов прогнозирования скоростей движения на автомобильных дорогах 
с учетом эволюции системы «человек – автомобиль – дорога».  
Ключевые слова: Автомобильные дороги, скорость движения, методы прогнозирования, долгосрочный 
прогноз, точность прогнозирования, система «человек – автомобиль – дорога», многофакторные модели. 
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УДК 624.074 
Перспективы внедрения пенобетона в дорожном строительстве / Демчина Б.Г., Марчук С.В. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 83-90. 
В статье рассматриваются основные области применения пенобетона в дорожном строительстве.  
С учетом повышения требований к качеству дорожно-строительных работ и позитивного опыта 
европейских стран, использование пенобетона, может принести значительный технологический 
и экономический эффект на Украине. 

 
УДК 694.67 
Двухпоршневые растворобетононасосы при выполнении торкрет-работ и транспортировании 
малоподвижных бетонных смесей / Емельянова И.А., Задорожный А.А., Непорожнев А.С. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 91-96. 
Рассматривается методика расчета двухпоршневых  растворобетононасосов, которая построена по 
результатам проведенных теоретических и экспериментальных исследований, позволяющая 
спроектировать машину, используемую не только для транспортирования мелкозернистых бетонных 
смесей, а и для выполнения на этих смесях торкрет-работ мокрым способом. Такие машины могут найти 
достойное место при локальных ремонтных работах мостов. 

 
УДК 624.2 
Модульный фасад из блоков, армирование грунтов под откосные стены моста, использование 
керамзита как заполнителя / C.G. Jenner, P.G. Wills, S. Karri, L. Blundell // Сб. «Дороги и мосты», 
вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 97-104. 
Проектирование и сооружение нового моста с аркой через канал вызвало у инженеров определенное 
количество проблем.  Эстетичность конструкции должна сочетаться с 200-летним каналом, который она 
пересекает, а проект должен учитывать очень слабые грунты данного участка. Инженер-консультант 
предложил использовать для сооружения основания моста традиционный проект кирпичной арки на 
армированном свайном основании. Однако, впервые в Европе, проект четырех откосов базируется 
на грунтах, армированных георешетками с применением керамзита, как заполнителя. С 1980-х годов 
инженеры успешно сооружали фасадные конструкции на армированных грунтах  с помощью готовых 
бетонных блоков; выбранная методика включает стяжки внутри конструкции из нержавеющей стали, 
которые легко крепятся во время сооружения, и наружной кирпичной кладки, которая будет сочетаться 
с кирпичной арочной конструкцией. Предпочтение легкого заполнителя вызвало новые проблемы, 
как у проектировщиков, так и у подрядчиков. 
Ключевые слова: георешетка, армирование, грунт, легкий, керамзит, мост, откосное крыло стены, 
модульный, бетон, блок 

 
УДК 620.179 
Определение прочности стали с применением метода локального разрушения / Иванов А.П., 
Пронько А.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 105-109. 
Определение физико-механических характеристик металла в эксплуатируемых конструкциях 
представляет собой сложную и трудоемкую задачу, учитывая расхождение характеристик как по длине, 
так и по ширине профиля.  
Традиционные методы оценки прочности металла сложны и трудновыполнимы для эксплуатируемых 
конструкций. Предложен метод «среза резьбы», который представляет собой безобразцовый 
(т. е. без изъятия материала из конструкции) метод.  
Ключевые слова: эксплуатируемые стальные конструкции, расчетное сопротивление стали, метод «среза 
резьбы». 
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УДК 624.21 
Способ повышения качества монолитных железобетонных плит перекрытий / Кихья А.Х. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 110-118. 
Предложенный способ повышения качества монолитных железобетонных перекрытий заключается 
в устройстве между осями колонн подъема (выгиба) с небольшой стрелкой прогиба. 

 
УДК  624.21 
Особенности коррозии железа в гетерогенных структурах / Коваль П.М., Бездетко И.М., 
Колесник Д.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 119-122. 
 В статье рассматривается механизм возникновения и развития процессов коррозии арматуры в бетоне. 
Определение условий прохождения электрохимической коррозии металла позволяет утверждать, что из 
разнообразия средств защиты стали в бетонных конструкциях следует обратить внимание на 
мероприятия, направленные на создание плотных пленок на поверхности арматуры, которые 
обеспечивают пассивность металла, препятствуют доступу ионов-активаторов коррозии. Технологически 
это может быть реализовано с применением мигрирующих ингибиторов коррозии, образующих с 
металлом плотные окислительные пленки, формированием на поверхности бетона защитно-
декоративных покрытий или применением катодной защиты арматуры при использовании металлов 
с более отрицательным потенциалом. 

 
УДК 624.012.3 
Влияние армирования образцов пенобетонов плит на их несну способность при продавливании / 
Коваль П.М., Демчина Х.Б., Гладишев Г.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 123-129. 
В статье представлена методика и результаты исследований армированных и неармированных 
пенобетонных образцов на их несущую способность при продавливании. 

 
УДК 624.01 
Методика проектирования составов пенобетона с необходимыми свойствами на основании 
експериментально- статистических моделей / Коваль П.М., Кушнир О.В., Мартинов В.И. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 130-136. 
 Целью данной работы было разработать  алгоритм расчета составов пенобетона,  что обеспечивает 
необходимые показатели прочности и средней плотности. В основу заложена информация, полученная в 
результате реализации 3-х факторного эксперимента. Данный подход позволяет изучить поведение 
материала в полном объеме со многими факторами. А общий  анализ экспериментально-статистических 
моделей позволяет прогнозировать получение материала не только с необходимой средней плотностью, 
но также прочностью, водостойкостью, характеристиками реологий и др. Для облегчения трудоемкости 
расчетов разработана блок-схема расчета составов пенобетона с заданными показателями прочности и 
с учетом стоимости сырьевых материалов.  Блок-схема реализована в программе «Delphi». В итоге  ЭВМ 
рассчитывает наиболее экономичный состав пенобетона. 

 
УДК 691.328.43 
Восстановление бетона и железобетона проникающей гидроизоляцией / Костюк Т.А., Кондращенко 
Е.В., Прощин О.Ю. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 137-138. 
Рассмотрены гидроизоляционные составы проникающего действия в виде сухих строительных смесей 
для повышения водонепроницаемости, био- и коррозионной стойкости бетона, железобетона и других 
каменных подложек. 
 



 
 

233

УДК 691.327:539.4 
Учет особенностей деформирования бетонов при определении коэффициента полноты эпюры 
сжимающих напряжений и расчета прочности нормальных сечений, работающих на изгиб 
железобетонных элементов с предельными усилиями. /Крусь Ю.О., Крусь О.Ю. // Сб. «Дороги 
и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 139-152. 
Предложен методологический подход к упрощенной проверке прочности нормальных сечений, 
работающих на изгиб и нагруженных железобетонных элементов и определения оптимального 
количества  продольной арматуры в них для практического применения в инженерных расчетах, как это 
реализуется в международной нормативной практике. 

 
УДК 656.13 
Метод оперативного контроля соответствия цвета дорожных знаков государственным стандартам 
/ Купко О.Д., Полярус О.В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 153-162. 
Разработана методика оперативной оценки качества дорожных знаков непосредственно на месте их 
установления во время эксплуатации. Методика основывается на сравнении файлов изображения 
дорожного знака и  прилагаемой к нему меры цвета, сделанных обычным цифровым фотоаппаратом. 
Исследованные параметры оценки цветов: светлость, цветной тон и насыщенность. Выполненная оценка 
пригодности существующих мер для определения координат цветности дорожных знаков. Определенная 
точность измерения координат цветности в зависимости от углов освещения и наблюдения. 

 
УДК 666.942:678.7 
Влияние технологических факторов на процессы пропитки и полимеризацию бетонных изделий / 
Лучко И.И., Гайда О.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 163-171. 
Рассмотрены режимы просушки, пропитки  и полимеризации бетонных изделий. Выполнен анализ 
преимуществ и недостатков каждого из методов. Рассматриваются  аналитические методы расчета 
процесса полимеризации и напряженно деформативного состояния пропитанного бетона. 

 
УДК 624.01 
Использование торкрет-бетона при усилении бетонных и железобетонных конструкций / 
Мазурак А., Барабаш В. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 172-176. 
Рассмотрены вопросы использования торкрет-бетона, как эффективного способа усиления 
железобетонных конструкций  

 
УДК 625.8 
Конструктивное решение сотового железобетонного аэродромного покрытия с подогреваемой 
основой / Матченко Т.И., Баклан Н.М. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 
2008. С. 177-186. 
Предлагается конструктивная схема железобетона в виде металлической сотовой структуры с 
заполнением сот бетоном, склеенных между собой расплавленным цинком. Стенки сот – это стальные 
перфорированные листы нержавеющей стали 0,2 ÷ 0,5 мм. Сотовая структура позволяет использовать 
бетон разных марок разной плотности в пределах сот в зависимости от характера их нагрузок. 

 
УДК 625.7/8 
Прочность сцепления арматуры с бетоном при повышенных и высоких температурах / Халик Наро 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 190-194. 
Приведены результаты экспериментальных исследований влияния высоких температур на прочность 
сцепления арматуры с бетоном в железобетонных конструкциях. 
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УДК  625.712.36 
Прогноз расходов на содержание и ремонт в автоматизированной системе управления мостами / 
Сидун С.И.  // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 195-197. 
Для более эффективного решения проблем эксплуатации мостов создан автоматизированный процесс 
получения стоимости содержания и ремонтов мостов в программном комплексе АЕСУМ. Получение 
перечня аварийных сооружений, прогноза расходов содержания и ремонта мостов, дает возможность 
предусмотреть предыдущий объем инвестиций на возобновление эксплуатационного состояния с учетом 
современных рыночных отношений. Таким образом, АЕСУМ является эффективным инструментом 
учета и управления мостовыми сооружениями на автомобильных дорогах Украины. Гибкая структура 
программы позволяет быстро реагировать на немедленные потребности отрасли, закладывая основы 
современного Европейского менеджмента. 
 
УДК 624.012  
Оценка  неоднородности и надежности характеристик трищиностийкости бетонов / Солодкий С.Й. 
// Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. – К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 198-206. 
В результате статистического моделирования определенны расчетные показатели критического 
коэффициента интенсивности напряжений и удельных энергозатрат на разрушение бетонов на основе 
цемента разных типов в зависимости от уровня надежности, принятого при расчете конструкции. 
 
УДК 624.2 
Реабилитация сети дорог: Реальность, где новые методологии предлагают высокотехнические и 
экономически-эффективные решения / Alexandre CHAPERON // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. –
К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 207-215. 
С Западной Европы в Россию, постоянное старение мостов и сети сооружений, построенных сорок лет 
назад в период глобального строительного бума, является действительной проблемой для стран и 
регионов, где перевозки и связь есть реальной экономической задачей. Соответствующие запросы 
в бюджеты для решения этих вопросов требуют специального технического подхода, также как и 
методология эффективного изменения стоимости: С чего начать? Сколько запрашивать: Какие средства 
необходимы? Как наблюдать результаты и контролировать эффективность? 
Дорожная администрация Болгарии и Адвитам  объединенными усилиями в 2003 г. выработали 
национального масштаба решения этих вопросов. Реабилитация не является решением вопроса, сколько 
денег потратить, но должна/может соответствовать  имеющимся бюджетам.  Проект в основном состоит 
из трех шагов: 
- Глобальный аудит включающий регулирование эффективности и сети дорог. Практические методы и 
способы разрешают это выполнить в пределах ограниченного времени и контролируемого бюджета 
с самого начала. 
- Глобальная оценка сети дорог, использующая созданные показатели  
- Наладка и применение прогрессивной направленной схемы, начиная с частичной реабилитации 
до глобального предупреждающего  управления содержанием 
Используя современные компьютерные технологии и методологии, Дорожная Администрация управляет 
своей сетью в глобальном масштабе и имеет сейчас существенное возрастание технических средств и 
уровня обслуживания всех 4000 мостов в стране.  Контролируя финансовые средства, глобальное 
предупреждающее управление является сейчас только первым шагом. Целью этой статьи является 
описание в деталях средств, использованных в 2003 году, также как и результатов проекта. 
 
УДК 69.057:693.056 
Технология елекротермического напряжения арматуры криволинейного участка исследуемого 
пролетного строения эстакады / Щеглюк М.Р., Гнидец Б.Г. // Сб. «Дороги и мосты», вып. 10. –
 К.: ГосдорНИИ, 2008. С. 216-220. 
В статье приведены результаты испытаний исследуемой конструкции БПК-10,6 эстакады на кривой, 
запроектированной из сборных элементов, объединенных стыками с предварительно напряженной 
арматурой. Представлена технология электротермического напряжения арматуры стыков в условиях, 
приближенных к условиям строительной площадки, и разными способами ее анкеровки. 
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ABSTRACT 
 
 
UDK 624.21 
Work of anchor connections of reinforced concrete slabs and beams of steel-reinforced bridges / 
Balabuh Y.A. // Collection of articles “Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 5-8. 
It is presented the results of tests and surveys of steel-reinforced bridges, the results of experimental researches 
of work of flexible cylinder anchors with heads in steel-reinforced bridges. 

 
UDK 624.21:55 
Methods of remote sounding of Earth / Belyatyskiy .A.O., Teplyuk E.F. // Collection of articles “Roads and 
bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 9-12. 
In the article it is considered the problem of using space shooting and aerial techniques for hydrological survey 
of bridge passes. First there has been   developed and scientifically substantiated methodology of hydrological 
survey of bridge passes, based on using methods of remote sounding of Earth, accomplished from artificial 
satellite, airplane or another aircraft. 

 
UDK 666.942.015.625 
Durability and deformability of concretes on the basis of plaster less portland cement / Bigun G.G. 
// Collection of articles “Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 13-16. 
In the article it presented the results of researches of influence of humidity of concrete based on plasterless 
portland cement on TKRL and it is recommended the method, which allows on the design stage to foresee more 
exactly the tense state of concrete of road pavements. 

 
UDK 666.974.539.3 
Expedience of application of cement concrete on plaster less cement in road building / Bigun G.G., 
Karasyeva L.O. // Collection of articles “Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 17-19. 
Using plasterless with KHD in the most complete measure will realize on practice the advantages of chemical 
additives into concretes with replacement of scarce super plasticizers on wastes of production. The developed 
technology enables to promote quality and longevity of products from concrete and reinforced concrete and to 
decrease energy and recourse capacity. 

 
UDK 624.2 
A cable-stayed footbridge made of glued-laminated wood – design, erection and experimental 
investigations / Jan Biliszczuk, Paweł Hawryszków, Mariusz Sułkowski, Adam Maury, Mieczysław Węgrzyniak 
// Collection of articles “Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 20-28. 
The presented footbridge, with a main span length of 90 m, is one of the longest cable-stayed bridge structures 
made of glued-laminated wood. The footbridge joints two countries, Poland and Slovakia, and has been erected 
in a very attractive tourist area. Inhabitants waited for a footbridge almost 100 years, from 1914 to 2006. 
On 12 August 2006 about 1000 people (inhabitants and tourists) took part in the Opening Ceremony. On the last 
Sunday of summer holidays 2006 about 11000 pedestrians crossed the border during one day, as notified by the 
frontier police. It shows, how this footbridge is important in this region. 
The design and erection processes as well as experimental investigations concerning dynamical behaviour of this 
footbridge are described in this paper. 
Keywords: Cable-stayed footbridge, glued-laminated wooden deck, design, erection, dynamic experiments. 
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UDK 624.2 
Dynamic sensibility of cable stayed footbridges / Jan Biliszczuk, Czeslaw Machelski, Wojciech Barcik, Janusz 
Tadla, Pawel Hawryszkow // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 29-38. 
The aim of this paper is to compare dynamic behaviour of cable stayed footbridges with steel or concrete deck 
using results of field tests of footbridges with similar width and span. One footbridge with steel grillage and 
three others with concrete decks were investigated. Various types of dynamic pedestrian loads were applied to 
the footbridges, such as: walking, synchronized walking, running, synchronized running, fast running, jumping, 
crouching. Vandal vibration excitement was applied to structures to obtain structure natural frequencies and live 
loads to determine structure’s dynamic response under this excitation. Computational modal analysis of 
structure’s model was carried out before each test to calculate mode shapes and natural frequencies of 
footbridges. These numerical results were later compared with test results. 
Keywords:  cable stayed footbridges, dynamic behaviour, pedestrian loads, vandal excitation of vibration. 

 
UDK 625.7 
SOU ”Materials geo synthetic. Methods of tests / Bodnar I.D., Gamelyak I.P., Zhurba G.V. // Collection of 
articles “Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 39-42. 
It was developed by team of company “Euroizol Geosynthetics” according to order of corporation “Ukravtodor” 
SOU “Materials geosynthetic. Methods of tests”, which enables to set characteristics of geosynthetic materials 
with subsequent comparison and choice of the most optimum material for the certain object; at estimation their 
accordance to normative and design properties; at determination of parameters of laboratory equipment, modes 
and conditions of tests of geosynthetic materials; at development of design characteristics of geosynthetic 
materials for road constructions and others. 

 
UDK 656.11.001.25 
Degrees of danger of road condition on the areas of concentration of road accidents (DTP), defined with 
account of an accident rate, with injured people and financial loss / Bondar T.V. // Collection of articles 
“Roads and bridges”,  issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 43-50. 
It is stated the intervals of coefficient of events for evaluation of danger of road condition on the areas of road 
accidents (DTP) and other areas of roads, considering the results of distribution of DTP with injured peoples and 
financial loss. 

 
UDK 625.76 
Management of winter maintenance of bridges and their protecting from salt corrosion / Busel A.V., 
Vol’skiy E.V., Isakov S.E. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 51-53. 
It is developed technical decisions concerning decrease of corrosive influence on bridges: using deicing 
materials from local raw materials – riddling of crushing of dolomite; application of inhibitors of corrosion; 
phosphating surface of concrete   by saturating composition “Strop”, application of special automatic system of 
management. 

 
UDK 624.012.45 
Tasks and procedure of experimental researches of reinforced concrete beams,  strengthened by building 
up  in  compressed zone concrete from wastes of enriching iron ores / Valovyy M.O., Popruga D.V. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 54-59. 
It is presented procedure of producing beams from wastes of enriching iron ores. It is shifted the actual questions 
of strengthening beams by building up in compressed zone, using different methods of making contact joint. 
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UDK 621.926 
Theoretical parameters of dryer-crash / Vinnichenko V.I., Babincev A.V. // Collection of articles “Roads and 
bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 60-65. 
It is presented the procedure of determination of duration of motion of materials in dryer-crash. It is considered 
mine and chamber of classification. As a result of calculations the formula of general duration of stay of material 
in dryer-crash is got.  

 
UDK 621.926 
Technological complex of production gipseous cement from wastes / Vinnichenko V.I., Kotlyarenko V.V. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 66-68. 
In the article it is considered the technological complex of production of gipseous cement from wastes of 
chemical industry in weighted state and it is presented comparison of this complex with production of gipseous 
cement from natural gipseous raw material in gipseous autoclave (boiling) caldrons.  

 
UDK 533.6.013 
Phase trajectories in estimation of parameters of mechanical systems with combined friction / Volkova V.E. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 69-73. 
Method of identification, proposed by author, opens new possibilities for processing experimental data. This 
method can be applied both to the systems with smooth, piece-linear, and to break types of characteristics, 

 
UDK 691.3 
Fine-grained concretes of enhance waterproofing for thin-walled reinforced concrete constructions / 
Gaponenko K.O. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 74-79. 
The article is devoted to research of operating properties, longevity of fine-grained concretes for thin-walled 
hydrotechnical structures. On results of researches it is developed “Regulation of technology of preparation and 
application of modified concrete for hydrotechnical structures of land-reclamation, culverts and motor roads with 
of polymeric fibres. 

 
UDK 656.13 
Concerning the question of prediction of speeds of movements on motor-roads / Grigorova T.M. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 80-82. 
In the article it is conducted the analysis of methods and approaches to prediction of speeds of movement on 
motor roads. The results of carried-out researches are the conclusions about possibility of use of existent 
methods of prediction of speeds of movement on motor roads taking into account the evolution of system 
“person –vehicle – road”. 
Key words: motor roads, speed of movement, methods of prediction, long-term prognosis, exactness of 
prediction, system “person – vehicle – road”, multifactor models. 

 
UDK 624.074 
Perspective 0of0 introduction of foam concrete in road building / Demchina B.G., Marchuk S.V. // Collection 
of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 83-90. 
In the article it is examined the main spheres of application of foam concrete in road building. Taking into 
account the increase of requirements to quality of road building works and positive experience of the European 
countries using foam concrete can bring a considerable technological and economic effect in Ukraine. 
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UDK 694.67 
Double-piston mortar-concrete pumps at implementation of torkret-works and transportation of low 
mobile concrete mixtures / Emel’yanova I.A, Zadorozhniy A.A., Neporozhnev A.S. // Collection of articles 
“Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 91-96. 
It is considered procedure of calculation of double-piston mortar-concrete pumps, which is created according to 
results of conducted theoretical and experimental researches, allowing to project machine, used not only for 
transportation of fine-grained concrete mixtures, and for implementation torkret-works with these mixtures under 
wet process. 

 
UDK 624.2 
Modular façade from blocks, Reinforcement of soils under slope walls of bridge, using keramzit as filler / 
C. Jenner, P. Wills, S. Karri, L. Blundell // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 97-104. 
Design and building of new bridge with arch over canal caused a number of problems in engineers’ work. 
Aesthetically beautifulness must be combined with canal of 200 years old, which it crosses, and a project must 
take into account very soft soils of this area. Engineer-consultant has offered to use for bridge base traditional 
project of brick arch on reinforced pile foundation. However, first time in Europe, project of four slopes is based 
on soils, reinforced by geo-grids with keramzit as filler. Since 1980 engineers successfully constructed façade 
structures on reinforced soils with aim of ready-made concrete blocks; chosen procedure includes ties inside 
construction from stainless steel, which are lightly fastened during construction time, and outside brickworks, 
which will be combined with brick arch construction. Preference of light filler caused new problems both for 
designer and for contractors. 
Key words: geo-grid, reinforcement, soil, light, keramzit, bridge, slope part of wall, modular, concrete, block 

 
UDK 620.179 
Determination of strength of steel with use of method of local destruction / Ivanov A.P., Pron’ko A.M. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 105-109. 
Determination of physics-mechanical characteristics of metal in operative constructions is intricate and labor 
intensive problem, taking into account discordance of characteristics both on length and on width of section. 
Traditional methods of estimation of strength of metal are complex and hardly practicable for operative 
constructions. It is offered method “cut of thread”, which represents non-sample method (i.e. without withdrawal 
of material from construction). 
Key-words: operative constructions, design resistance of steel, method “cut of thread” 

 
UDK 624.21. 
The way of upgrading monolithic reinforced-concrete plates and spans  / Kikh’ya A.H. // Collection of 
articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 110-118. 
Offered method of upgrading monolithic reinforced-concrete spans consists in making between axes columns of 
elevation (curve) with the small arrow of bending 

 
UDK 624.21. 
Features of corrosion of iron in heterogeneous structures / Koval’ P.M., Bezdyetko I.M., Kolesnik D.Y. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 119-122. 
In the article it is considered the mechanism of origin and development of processes of corrosion of armature in 
concrete. Determination of conditions of passing electrochemical corrosion of metal allows asserting, that among 
variety of means of defense of steel in concrete constructions it should be noted measures, directed on creation of 
dense films on the surface of armature, which provide passivity of metal, prevent access of ions-activators of 
corrosion. Technologically it can be realized by use of migrant inhibitors of corrosion, by formation on the 
surface of concrete protective-decorative coating or application of cathode defense of armature at using metals 
with more subzero potential. 
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UDK 624.012.3 
Influence of reinforcement of foam concrete specimens of slabs on their bearing capacity at pressuring / 
Koval’ P.M., Demchina H.B., Gladyshev G.M. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 123-129. 
In the article it is presented procedure and results of researches reinforced and non-reinforced foam concrete 
specimens on their bearing capacity at pressuring 

 
UDK 624.01 
Technique of design of compositions of foam concrete with necessary properties on the base of 
experimental-statistical models / Koval’ P.M., Kushnir O.V., Martynov V.I. // Collection of articles “Roads and 
bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 130-136. 
The purpose of this work was to develop the algorithm of calculation of compositions of foam concrete, which 
provides the necessary strength properties and average density. In basis was information, got as a result of 
realization of three factor experiment. This approach allows studying the behavior of material in full body with 
many factors. And general analysis of experimental-statistical models allows predicting the receipt of material 
not only with a necessary average density, but also with durability, water resistance, rheological characteristics 
and others.  To facilitate of labor intensiveness of calculations it is developed block-scheme of compositions of 
foam concrete with set indexes of durability and with accounting cost of raw materials. Block-scheme is realized 
in the program “Delphi”. In total computer calculates the most economical composition of foam concrete. 

 
UDK 624.891:620.11 
Renewal of concrete and reinforced concrete by penetrable waterproofing / Kostyuk T.A., 
Kondrashchenko E.V., Proshchin O.Y. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 137-138. 
It is considered waterproofing compositions of dry building mixtures of penetrable action for increase water, bio- 
and corrosion resistance of concretes, reinforced concretes and other stone substratums.  

 
UDK 691.327:539.4 
Account of features of deformation of concretes at determination of coefficient of plenitude of epure  of 
compression stresses and calculation of durability of normal sections of  bending  reinforced concrete 
elements over maximum efforts / Krus’ Y.O., Krus’ O.Y. // Collection of articles “Roads and bridges”, 
issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 139-152. 
It is proposed methodological approach to simplified verification of durability of normal sections of bended and 
eccentric loaded concrete elements and determination of optimal quantity of longitudinal armature in them for 
practical application in engineering calculations, as it is realized in international normative practice. 

 
UDK 656.13 
Method of operative control of accordance of color of sign-boards to state standards / Kupko O.D., 
Polyarus O.V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 153-162. 
It is developed method of operative estimation of quality of road sign-boards directly in place of their mounting 
during service. Method is based on comparison of files of image of sign-board and measure of color, enclosed to 
him, made by ordinary digital camera. Parameters of estimation of colors: lightness, colored tone and saturation 
are investigated. It is executed estimation of fitness of existent measures of determination of co-ordinates of 
color properties of road sign-boards. It is determined exactness of measuring co-ordinates of color depending on 
angle of illumination and supervision. 
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UDK 666.942:678.7 
Influence of technological factors on processes of impregnation and polymerization of concrete wares / 
Luchko Y.Y., Giyda O.M. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 163-171. 
It is considered regime of drying, impregnation and polymerization of concrete wares. It is fulfilled analysis of 
advantages and lacks of each method. It is considered analytical methods of design of process of polymerization 
and stressed deformational state of impregnated concrete.   

 
UDK 624.01 
Using torkret-concrete for strengthening concrete and reinforced concrete constructions / Masurak A, 
Barabash V. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 172-176. 
It is considered the question of view of row of factors at use of torkret-concrete – choice of composition and 
components of mixture, use of procedure and technologies of applying 

 
UDK 625.8 
Structural decision of cellular reinforced concrete air field pavement with warmed up base course / 
Matchenko T.I., Baklan H.M. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 
2008, P. 177-186. 
It is offered structural scheme of reinforced concrete as a metallic cellular structure with filling cells by concrete, 
which agglutinated between them by molten zinc. Walls of cells – are steel perforated sheets of stainless steel 
0,2-0,5 mm. Cellular structure allows to use concrete of different brands of concrete of different density within 
limits of cells depending on character their loading. 

 
UDK 625.7/8 
Strength of steel to concrete bond at elevated and high temperatures / Khalik Naro // Collection of articles 
“Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 190-194. 
It is presented results of experimental researches of influence of high temperatures on strength of steel to 
concrete bond in reinforced concrete constructions. 

 
UDK 624.072.222 
Prognosis of charges on maintenance and repair in automatic system of management of bridges / Sidun S.I. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 195-197. 
For more effective decision of problems of exploitation of bridges it is created automatic process of receipt of 
cost of maintenance and repairs of bridges in program complex AESUM. The receipt of list of emergency 
structures, prognosis of charges on maintenance and repair enables to foresee the previous volume of 
investments on proceeding operating state accounting modern market relations. Thus, AESUM is an effective 
instrument of account and management of bridge structures on motor roads of Ukraine. Flexible structure of 
program allows quickly  react on immediate necessities of industry, setting bases of modern European 
management. 

 
UDK 624.012 
Estimation of heterogeneity and reliability of description of cracking resistance of concretes / Solodkiy S.I. 
// Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 198-206. 
As a result of statistical design it is determined calculation indexes of critical coefficient of intensity of tensions 
and specific energy expenses on destroying of concrete on basis of cement of different types depending on level 
of reliability, accepted for calculation of construction. 
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UDK 624.2 
Infrastructure Network Rehabilitation: A real matter where new methodologies offer high technical and 
cost-effective solutions /Alexandre CHAPERON // Collection of articles «Roads and Bridges», issue 10. – 
K.: DerzhdorNDI, 2008, P. 207-215. 
From Western Europe to Russia, the constant ageing of bridges and network structures becomes, forty years after 
a global construction boom, one of the most preoccupying matters for countries and regions where transportation 
and communication are a real economical challenge. The proper addressing of budgets for such an issue requires 
a sturdy technical approach, as well as a proven cost effective methodology: Where to start? How much to 
address? What are the appropriate tools? How to monitor the results and control efficiency? 
The Road Administration of Bulgaria and Advitam set up jointly, in 2003, a national scale solution to all these 
questions. Rehabilitation is not a matter of deciding how much money to deploy, but shall / can fit to available 
budgets. The project mainly stands on three steps:  
A global audit including regulations in effect as well as the infrastructure network. Practical methods and 
techniques allowing it within limited time and controlled budget from the beginning 
A global infrastructure network evaluation, using objective indicators through synthesis tools 
The setting and application of a progressive director scheme, from partial rehabilitation projects towards a global 
preventive maintenance management. 
Using modern computerized tools and methodologies, the Road Administration handled its network globally and 
has now significantly increased the mean technical and service level of all 4 000 bridges of the country. With 
controlled financial means, the global preventive infrastructure management is now and only one step further. 
The purpose of this article is to describe in detail the means that have been deployed in 2003, as well as the 
results of the project. 

 
UDK 69.057:693.056 
Technology of electro-chemical tension of armature of curvilinear section of experimental span structure 
of trestle / Shcheglyuk M.P., Gnidets B.G. // Collection of articles “Roads and bridges”, issue 10. – K.: 
DerzhdorNDI, 2008, P. 216-220. 
In the article it is resulted results of tests of experimental construction BPK-10,6, trestle on curve, which was 
designed from built-up elements, incorporated by joints with pre-stressed armature. It is presented technology of 
electro-chemical tension of armature of joints in conditions, closed to site area conditions, and different ways of 
its anchoring. 
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