
BIXTYK

o$iuiiiuoro onoHeHra Ha xuceprauiro

Enixapcurot-o fl poc.,rana 3iHosiiioBu qa

HA Te[,{y : <<3a.lrrr u-r noarali pecypc la,r i':o6e'r'o H H r{x rouclpy n ui ii

3 nO1IIroAlKer{HrMr.r repuri.lno-ruiqseuoT aprr,rarypltD. fiojlatIy tta':AoSyrrn

r{ayKoBoro cTyrrct{fl .noKTopa rexili.{ttax HayK 3a cnt-:uiarstlicrto 0-5.21.t} I -

6yli eenrn i r<oncrpyxrr iT, 6y: i s,'r i ra cropyJlt I

[lrceprauir cKnarxaerbcfl :i Bcryny. ce]\{H porai,rie. 3araJIbHllx ettcHonris.

cnHcKy Bl{KopncraHux ,rxepen iz 434 HalYtueHyRaHb ra qorttpbox ,'Ioralriin.

Axrvatrr"llicrr reMil illcep'rauii. 3aliro6elosullrt KoHc'rpvrtiisrv llprll\{ailHa

uilra Hu3Ka rrspeear. il{o poSlrtu Tx saA:ellqaiiHo nollll'lllcHI'l\tl'l lll'}ll 'rnclcttui

npot{HcnoBux ra fpoMaAcr,xr.rx 6yaineirb. iHxenepHlrx cnopyr. roulo. Bparosvtouu

rpunaluli reprvrilr eKcnnyarauii ra BnJITB pi:lrouarriTltnx qtlttltllris, rorrcrPyxuii

qacro3a3HarcTb norggo;Ixeun. BHac,rirlor llboro, BI{HHKac norpeSa v Tx nirtsogrettHi

q1 per(oHcrpynliT, rrlo o6yil.{onxtoc ueo6xilnicrb BH3HarteHHt .'tiilcHoro trrHi'tHoro

crany ic uyroun x :an i:o6eroH Htl x roHcrpynli il.

Ha csol'ogHiurHiii qac B YrpaTni ilpri 3B€ilesHi :ari'to6closttltx liol{c1'py}iuiii tr

ocHoggor{y Br{Kopncr{rByhorb replrivHo-ruiuueHy apMarypy. rlporc Hc-Iocral'Hl'{)

.{ociri,axeHo :lrixy ii $i';xro-uexaHiqnux xapaKTepLIcrI'IK y BtInaAI(y rolllxo.xxc}rr,' llc

BnJruBa€ sa'la1silrt<osr{ii pecypc ra rrecyqy:Aaruicrr ra.ni:oSerorIIIHX rotrcTpyruir:r.

rrlo niArsep[;r{y{] arryalr,uicrh BHKoHaHHX B /luceprauifisiii po6ori roc-'Iirx{eHF,"

luceprarlixr slrrosaHo s HauioHaJILHor\{y yHinepcnreri <JIr,niscr,ra no;rirexsira>>"

a if per-v;rbrarfi 6ynu peani3osasi e rrrexax ;lepx6lojtlrerHllx HayroBo-ilocri.ltlltr

po6ir: <porpofneHHr Mero.{nK Brr3HaqeHHfl Hecyqoi :larHocri ra ;tetp0prtaTtlnttOct'i

:ruri.l66e.r'oHHgx lcoucrpyruiii :uinscHrlx uoei'rHiNtlt N{al'epiit-:tautl 3a ;rii

HaBaHraxcHsq)) {*rouep AepxaBHoT pceclpauiT 0115U0004361: .<Po'rpo6,tcHHtl

cnocoSis ni.,lculcgtts :ali:o6gronHr{x Ko}tcrpyruiil xouno3lITtIHil.{tl tt'tatrcpia,rilN{Il ril

[,{rjrojtHKa po3paxyruiy roucrpyxrliii B peaJrr'}tHx vMoBax eKcrlnyaraltii>> (ll0ltcp

,.tepxasH{}i pr-ccTpartii tr l I 7U004444) ra <Porpobxa Ntero;urKlt BI'l }FlitrlsttHt{

(rarrlr.rHoro pecypcy :ali:oSeroHHr{x ronc'rpyxrriii 3 IIotlIKoJ)KeHHflNl}1. ulo

3HltXytOTb Hegyqy :;largic1r 'Ia eKcfltlyaraqii{Hy npttlaTgicrb}) (Hgplep lepxannoi

l^lffc rpnuiT {} I I i tj l{}94q9 }

Ilr t cf p'filrf ix mi;tr roHigitr. rI ilfl ptf bl [tY So; j r i,ilxf H t,

Til rq *cr i n l { n u i ff tr r a-rl btl r} ilrr,1'l t i * c pf; t {Ti:T'Y {, JI r, n i B c t: K {1



Оцінка змісту дисертації. В першому розділі дисертації наведено аналіз 

літературних джерел щодо: існуючого стану досліджень пошкоджень та дефектів 

в залізобетонних конструкціях; особливостей застосування нелінійної діаграми 

бетону; неруйнівних методів та методу цифрової кореляції зображення при 

дослідженні фізико-механічних властивостей матеріалів; оцінки підходів до 

визначення довговічності і надійності залізобетонних конструкцій.  

У другому розділі дисертації наведено методику випробування бетону з 

використанням цифрової кореляції зображення, методику визначення 

мікротвердості та випробування на розтяг арматури з використанням методу 

цифрової кореляції зображень, а також визначення енергії деформування і 

руйнування.  

У третьому розділі представлено методику випробування залізобетонних 

балок, розмірами 2100×200×100 мм з використанням суб-мікронних індикаторів 

з одної сторони зразків та 2-х високо-швидкісних монохромних камер для 

застосування методу цифрової кореляції зображення.  

У четвертому розділі наведено результати випробувань фізико-механічних 

характеристик бетону та арматури. Наведено результати побудови діаграми 

«напруження-деформації» та визначення коефіцієнта Пуассона для бетону. 

Наведено результати визначення мікротвердості арматури діаметром від 12 до 

32 мм та випробувань на розтяг 50 арматурних стержнів з початковим діаметром 

20 мм та з поступовим обточенням до діаметра 10 мм, а також 42 зразків 

діаметрами від 12 до 32 мм з обточеним зовнішнім шаром.  

У п’ятому розділі наведено результати експериментальних випробувань 34 

залізобетонних балок з різним відсотком пошкодження робочої арматури. В 

основу досліджень увійшли зразки з робочою арматурою діаметром 20 мм, 

зразки з непошкодженою робочою арматурою діаметрами від 12 до 32 мм та 

зразки з робочою арматурою діаметрами від 22 до 32 мм з пошкодженим 

зовнішнім шаром. Наведені результати відповідних зразків з діаграмами 

«момент-деформація» найбільш стиснутої фібри бетону, «момент-деформація» 

робочої арматури та «момент-прогини» з використанням суб-мікронних 

індикаторів та методу цифрової кореляції зображення.  

У шостому розділі наведено результати розрахунку, згідно діючих норм 

проектування залізобетонних конструкцій за деформаційною моделлю, в якому 

запропоновано визначати розрахунком міцнісні характеристики арматури в 

залежності від ступеня її пошкодження.  



Сьомий розділ присвячено оцінюванню параметрів надійності 

залізобетонних елементів, що працюють на згин, з пошкодженнями термічно-

зміцненої арматури, а саме ймовірності їх безвідмовної роботи. Виходячи з 

величин параметрів ймовірності безвідмовної роботи, розроблено пропозиції для 

визначення залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій з пошкодженою 

термічно-зміцненою арматурою як на основі співставлення отриманих показників 

надійності з нормованими значеннями, наведеними в ДБН В.1.2-14:2018, так і з 

використанням аналітичної моделі життєвого циклу конструкції. У загальних 

висновках автор підсумовує основні результати дисертаційної роботи. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, їх 

достовірність забезпечується використанням стандартних методів досліджень 

залізобетонних конструкцій з використанням сучасного обладнання та 

комп’ютерного забезпечення, задовільною збіжністю теоретичних та експеримен-

тальних результатів, верифікацією методом цифрової кореляції зображень та суб-

мікронними індикаторам, а також застосування методів математичної статистики. 

Наукова новизна дисертації полягає в тому, що: отримано 

експериментальні дані щодо мікротвердості арматури класу А500С; виявлено 

зміну фізико-механічних характеристик арматури при випробуванні термічно-

зміцненої арматури з різним відсотком зовнішнього пошкодження; 

запропоновано методику та отримано експериментальні результати випробувань 

бетону з отриманням повної діаграми «напруження-деформації» та коефіцієнта 

Пуассона бетону з використанням методу цифрової кореляції зображення; 

встановлено, що із зменшенням зовнішнього шару робочої термічно-зміцненої 

арматури у залізобетонних балках знижується несуча здатність як за рахунок 

зменшення геометричних розмірів арматури, так і внаслідок зміни її фізико-

механічних характеристик. 

Наукове та практичне значення результатів дисертації. Отримані 

науково-обґрунтовані результати в сукупності вирішують важливу проблему 

встановлення дійсного напружено-деформованого стану залізобетонних 

згинаних конструкцій з пошкодженнями робочої термічно-зміцненої арматури, 

створення розрахункових методик для визначення залишкової несучої здатності 

та оцінювання надійності і залишкового ресурсу таких конструкцій. 

Запропоновані нові та вдосконалені розрахункові методики для оцінювання 

надійності і залишкового ресурсу залізобетонних балок дають можливість 



точніше оцінити їх напружено-деформований стан з врахуванням пошкоджень 

термічно-зміцненої арматури. Це дозволяє спрогнозувати дійсний термін 

експлуатації пошкодженої конструкції. 

Публікації. Зміст дисертації досить повно викладено у 32 наукових працях, 

з яких 9 статей у наукових фахових виданнях України, 18 статей у закордонних 

періодичних виданнях, та виданнях, що входять до НМБД, з них 15 у виданнях, 

що індексуються в Scopus та 5 публікацій апробаційного характеру. 

Дослідження автора апробовані більш ніж на 10-ти науково-практичних 

конференціях як в Україні, так і закордоном.  

Зауваження щодо змісту дисертації. 

1. При вивчені запропонованої програми експериментальних досліджень як 

для визначення фізико-механічних характеристик матеріалів (розділ 2.2, 

стор. 76), так і в цілому залізобетонних балок (розділ 3.1, стор. 99), не 

зрозуміло з яких міркувань автором обрано кількість зразків-близнюків? 

На наш погляд, для їх обґрунтування слід було застосувати метод 

математичного планування експерименту. 

2. В експериментальних дослідженнях, для визначення деформацій, 

застосовано метод цифрової кореляції зображень (ЦКЗ). Зазначено 

(стор. 79), що при випробуваннях використано спекли різної 

конфігурації, з метою визначення їх оптимальних розмірів. На жаль в 

дисертації не наведено чіткого обґрунтування обраної конфігурації та 

застосованих діаметрів спеклів як для бетону, так і для арматури. Автор 

лише констатує, що для бетонних поверхонь прийнято спекли діаметром 

1÷1.5 мм (стор. 80, 122), а для арматури 0.3÷0.5 мм (стор. 120). Слід було 

також пояснити необхідність одночасного використання цифрових 

камер з різними об’єктивами та приділити більше уваги опису 

параметрів їх налаштування для фіксації досліджуваних величин. 

3. В розділі 2.3 дисертації, автором запропоновано методику визначення 

деформацій арматури в локальному об’ємі методом ЦКЗ. Слід зазначити, 

що проведені дослідження є декілька відстороненими від загальної 

програми експериментальних випробувань, а їх результати в подальшому 

не використовуються автором для оцінки напружено-деформованого 

стану залізобетонних балок з термічно-зміцненою арматурою. 

4. В серіях зразків 6÷9 автором досліджується несуча здатність та дефор-

мативність балок з термічно-зміцненою арматурою без та з корозійним 



пошкодженням. Обґрунтуванню прийнятих діаметрів зменшення робочої 

арматури цих серій (табл. 3.1), слід було приділити більше уваги, 

враховуючи наявні результати розподілу мікротвердості в перерізах 

арматури А500С різного діаметру (розділ 4.3) та рис 4.9, 4.11-4.13.  

5. Автором запропоновано підхід до побудови повних діаграм «σ-ε» бетону 

з використанням методу ЦКЗ (розділ 2.2 та 4.1). Для підтвердження 

адекватності, слід було навести порівняння отриманих діаграм з тими, 

що побудовано за нормативними підходами (EN 1992-1-1:2004 чи 

національні нормативні документи). При співставленні результатів 

деформування бетонних зразків, отриманих одночасно за методом ЦКЗ 

та з використанням суб-мікронних індикаторів, слід було обґрунтувати 

прийняту кількість і місця розташування вимірювальних приладів, а 

також кількість зразків-призм. 

6. В розділах 2.5 та 4.5 запропоновано методику побудови істинних діаграм 

деформування арматури «S-e». Вважаємо, що діаграми, зображені на рис. 

4.19 для арматури ø 20, 16 та 10 мм, мають бути відкориговані з 

урахуванням даних, наведених в таблицях 4.3-4.6. Для апроксимації 

експериментальних діаграм «S-e» автором запропоновано використо-

вувати формули 2.27 та 4.9. Необхідно пояснити, як обчислені значення 

коефіцієнтів m та n для арматури розглянутих діаметрів (стор. 97, 157). 

7. З аналізу результатів експериментальних досліджень серій дослідних 

балок (розділ 5.1), на жаль не зовсім зрозуміло, що є критерієм 

вичерпання їх несучої здатності (стор. 170). 

8. Сумнівним є висновок 7 до розділу 5 щодо значень згинального моменту 

при досягнені граничного прогину зразків з пошкодженою робочою 

арматурою ø 22÷32 мм та відсотків його зменшення, у порівнянні з 

контрольними зразками з непошкодженою арматурою, враховуючи дані 

таблиці 5.6 та графіків 5.39, 5.41, 5.43 та 5.45. 

9. Автором запропоновано, при розрахунку залізобетонних згинаних 

елементів з термічно-зміцненою арматурою за деформаційною моделлю, 

визначати значення характеристичної міцності арматури fyk(x) за 

функціональною залежністю 6.1. Слід було навести результати 

верифікації запропонованого рішення. Також слід пояснити суттєві 

розбіжності у значеннях теоретичних та експериментальних прогинів 

дослідних зразків (розділ 6).



 


