
Національний університет “Львівська політехніка” 

Міністерство освіти і науки України  

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

Міністерство освіти і науки України  

 

Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису 

 

Бліхарський Ярослав Зіновійович 

 

                                                                   УДК 624.012.45 

 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

ЗАЛИШКОВИЙ РЕСУРС ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З 

ПОШКОДЖЕННЯМИ ТЕРМІЧНО-ЗМІЦНЕНОЇ АРМАТУРИ 

 

Спеціальність 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди 

Галузь знань 19 – Архітектура та будівництво 

 

Подається на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

_________________ Я.З. Бліхарський 

 

 

Науковий консультант: 

Солодкий Сергій Йосифович, доктор технічних наук, професор 

 

Львів – 2021  



2 

 

АНОТАЦІЯ 

Бліхарський Я.З. Залишковий ресурс залізобетонних конструкцій з 

пошкодженнями термічно-зміцненої арматури. – Кваліфікаційна праця на 

правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  за 

спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія (05.23.01 – 

Будівельні конструкції, будівлі та споруди). Національний університет 

«Львівська політехніка». – Одеська державна академія будівництва та 

архітектури, Одеса, 2021. 

 

Дисертація присвячена дослідженню залізобетонних згинаних 

елементів, в яких пошкоджений зовнішній термічно-зміцнений шар робочої 

арматури класу А500С. У роботі вперше отримано експериментальним 

шляхом повні дані мікротвердості поперечного перерізу арматурних 

стержнів діаметром 12, 14, 16, 18, 20 ,22, 25, 28 та 32 мм та встановлено 

наявний термічно-зміцнений шар. Шляхом експериментальних випробувань 

зразків арматури на мікротвердість та випробуванням стержнів арматури як 

суцільних так і проточених зі зніманням зовнішніх шарів встановлено, що 

зовнішні шари арматури А500С, які складають до 30% поперечного перерізу 

мають характеристики міцності до 30% вищу, ніж серцевини перерізу. 

Також експериментальними випробуваннями мікротвердості місць 

приварювання поперечних стержнів до робочої арматури встановлено, що в 

межах виконання зварювання проходить знеміцнення термічно-зміцненого 

зовнішнього шару арматури А500С. У роботі також розроблена нова 

методика по визначенню деформацій бетону з використанням методу 

цифрової кореляції зображення та безпровідникових суб-мікронних 

індикаторів. В результаті побудовану повну діаграму руйнування бетону за 

допомогою методу цифрової кореляції зображення та визначено коефіцієнт 

Пуассона включно до моменту руйнування бетонних зразків. Виконаними 
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експериментальними дослідженнями залізобетонних балок з поступовим 

пошкодженням зовнішнього шару термічно-зміцненої арматури 

встановлено, що не тільки зменшення площі поперечного перерізу впливає 

на зменшення несучої здатності, а і зменшення фізико-механічних 

характеристик арматури, внаслідок видалення зміцненого шару. Ці дані 

отримані при порівнянні випробувань залізобетонних балок з пошкодженим 

зовнішнім шаром робочої арматури та еквівалентним по площі  перерізу 

непошкодженими зразками. Запропоновано пропозиції до розрахунку за 

деформаційною моделлю відповідно до норм проектування ДСТУ Б В.2.6-

156:2010 для залізобетонних згинаних елементів з пошкодженнями 

термічно-зміцненої арматури. Принциповою особливістю запропонованих 

розрахункових моделей є застосування показника міцності термічно-

зміцненої арматури у формі fyk-fact=fyk(x), що дозволяє врахувати 

неоднорідність її характеристик вздовж перерізу арматурного стержня. 

Запропоновано загальні закономірності для визначення індексів надійності 

залізобетонних згинаних конструкцій з пошкодженим армуванням. На 

основі отриманих параметрів надійності оцінено  залишковий ресурс таких 

залізобетонних конструкцій залежно від класу наслідків споруди 

СС1…СС3. З використанням запропонованих алгоритмів розрахунку 

встановлено, що пошкодження термічно зміцненого армування в 

залізобетонних балках має значний вплив на характеристики безпеки і 

викликає передчасне вичерпання залишкової несучої здатності та 

зменшення залишкового ресурсу для таких залізобетонних конструкцій. 

У вступі обґрунтовано актуальність, мета і задачі досліджень, загальна 

характеристика та наукова новизна і практична цінність роботи.  

У першому розділі проведено огляд технічної літератури про стан 

дослідження проблеми надійної експлуатації залізобетонних конструкцій з 

врахуванням їх пошкоджень. Представлено існуючі дослідження 

залізобетонних згинаних елементів, які зазнали пошкоджень в процесі 

експлуатації, аналіз досліджень пошкодження та дефектів, зокрема 
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пошкоджень робочої арматури, дослідження довговічності та надійності 

залізобетонних конструкцій для оцінки залишкового ресурсу. Крім того, 

представлено методи діагностики пошкоджених залізобетонних 

конструкцій, зокрема новітній метод цифрової кореляції зображення. Аналіз 

огляду виконаних досліджень показує, що на даний час недостатньо вивчено 

проблему визначення дійсного напружено-деформованого стану та 

залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій з пошкодженнями 

термічно-зміцненої арматури та їх коректної діагностики із застосуваннями 

новітніх методів, зокрема методу цифрової кореляції зображення.  

Другий розділ присвячений методиці випробувань матеріалів 

дослідних залізобетонних балок, а саме випробуванню бетону та термічно -

зміцненої арматури. Запропоновано вдосконалену методику випробуванню 

бетону, яка базується на існуючих нормах, у методі визначення деформацій 

використано метод цифрової кореляції зображення. Для визначення 

деформацій за методом цифрової кореляції зображення використано 2 

камери. А саме, було використано монохроматичні камери “Grasshopper 3” 

фірми Flir (Канада) з об’єктивом Computar F25/2.8 та з об’єктивом Canon EF 

70-200MM F/2.8 L IS III USM. Випробування бетонних призм 400×100×100 

мм виконували на гідравлічному пресі ПГ-250 з максимальним 

навантаженням 250 тс. Для перевірки методу цифрової кореляції 

зображення на бетонній призмі додатково встановлювали суб-мікронний 

індикатор з ціною поділки 0.001 мм. Деформації контролювали з періодом 

часу кожні 250 мс. Оскільки прес не має можливості запису навантаження в 

часі, то для запису навантаження використовували додаткову третю камеру 

зі швидкості 50 кадрів/сек. У розділі запропоновано методику визначення 

мікротвердості поперечного перерізу арматури класу А500С, з 

прогнозування виявлення зміцненого шару та його розподілу в поперечному 

перерізі стержнів. На базі існуючих стандартів і норм та з використанням 

методу цифрової кореляції зображень запропоновано методику 
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випробовувань та визначення фізико-механічних характеристик арматури з 

врахуванням її неоднорідних властивостей в поперечному перерізі.  

У третьому розділі наведено програму та методику випробовувань 

експериментальних залізобетонних балок. Згідно програми 

експериментальних випробувань, запроектовано та виготовлено 34 

залізобетонні балки розмірів 2100×200×100 мм. Для визначення несучої 

здатності та параметрів деформативності залізобетонних балок було 

проведено їхнє випробування на згин короткочасним навантаженням до 

руйнування. Випробування проводили на спеціальному стенді для згинаних 

елементів. Навантаження прикладали у вигляді двох зосереджених сил в 1/3 

прольоту балок. Проліт балок складав 1900 мм, відповідно відстань від опор 

до прикладання сил та між прикладеними силами складала 633 мм. Для 

визначення деформацій стиснутого бетону верхньої грані балок 

використовували 2 суб-мікронних електронних індикаторів. Для визначення 

деформацій розтягнутої арматури використовували спеціально виготовлені 

для дослідних випробувань два механічних тримачів, які закріплювали до 

арматури спеціально виготовленими точковими ножами. Для визначення 

деформацій бетону та арматури було використано суб-мікронні 

компютирозовані індикатори з ціною поділки 1/10000 мм, згідно паспорту 

їх похибка складає 13 мікрон, покази яких по Bluetooth протоколу 

передавались на персональний комп’ютер. Для визначення прогинів було 

застосовано 3 суб-мікронні індикатори в центральному перерізу та в місцях 

прикладання сили та 2 суб-мікронні індикатори, які були розміщені на 

опорах дослідного зразка. Для застосування методу цифрової кореляції 

зображення для визначення деформацій розтягнутої термічно-зміцненої 

робочої арматури та бетону по висоті перерізу використано дві 

монохроматичні камери “Grasshopper 3” фірми Flir (Канада) з об’єктивом 

Computar F25/2.8. Зображення реєстрували з інтервалом кожна 100  мс, 

використовували буферацію камери для збереження швидкості реєстрації 
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зображень. Після цього виконували обробку зображень у спеціальному 

програмному забезпеченні та отримували відповідні деформації.  

У четвертому розділі представлені результати випробування 

матеріалів дослідних експериментальних балок, а саме випробування 

бетону та арматури. Апробовано методику випробування бетонних зразків 

з використанням методики визначення деформацій за методом цифрової 

кореляції зображення та з контролем деформацій за допомого суб-

мікронних індикаторів. Побудовано повну діаграму деформування бетону 

за допомогою методу цифрової кореляції зображення та визначено 

коефіцієнт Пуассона включно до моменту руйнування бетонних зразків. 

Достовірність результатів перевірено з використанням суб-мікроних 

індикаторів з точністю 0.001 мм на базі 200 мм. Експериментальними 

випробовуваннями дослідних зразків арматури А500С встановлено, що 

зовнішні термічно-зміцнені шари арматури мають вищі фізико-механічні 

властивості сталі в порівнянні із серцевиною, в якій відсутній ефект 

термічного зміцнення. Цей фактор необхідно враховувати  при визначенні 

несучої здатності залізобетонних балок з корозійними пошкодженнями 

робочої арматури, адже при повному чи частковому знищенні термічно-

зміцненого шару арматурних стержнів їх фізико-механічні характеристики 

значно зменшуються. Шляхом експериментальних досліджень зразків 

арматури на мікротвердість та випробуванням стержнів арматури як 

суцільних так і проточених зі зніманням зовнішніх шарів встановлено, що 

зовнішні шари арматури А500С, які складають до 30% поперечного перерізу 

мають характеристики міцності до 30% вищу, ніж серцевини перерізу. 

Експериментальними випробуваннями мікротвердості місць приварювання 

поперечних стержнів до робочої арматури встановлено, що в межах 

виконання зварювання проходить знеміцнення термічно-зміцненого 

зовнішнього шару арматури А500С. На основі проведеного аналізу даних 

вибірки при випробуванні арматурних стержнів класу А500С на розтяг з 

поетапним зменшенням поперечного діаметра від 20 мм до 12 мм і перевірки 
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їх за критерієм Стьюдента можна стверджувати, що всі експериментальні 

дані є достовірними з довірчою імовірністю 95%.  

У п’ятому розділі подано результати експериментальних 

випробовувань залізобетонних балок з пошкодженою термічно-зміцненою 

арматурою. У всіх залізобетонних експериментальних балках вичерпання 

несучої здатності відбулось внаслідок досягненні бетону найбільш 

стиснутої фібри граничних значень εcu1=263·10-5, як для бетону класу 

С40/50, згідно діючих нормативних документів ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ 

Б В.2.6-156:2010, які базуються на деформаційній моделі розрахунку. 

Граничних значень εud та розриву робочої арматури не спостерігалось у всіх 

залізобетонних балках. В залізобетонних балках кожної серії було 

визначено εyk для кожного діаметра робочої арматури як непошкоджених, 

так і пошкоджених до певного відсотку, шляхом обточування зовнішнього 

шару стержнів. У всіх залізобетонних балок, крім  

7-ї…9-ї серій (робоча арматура діаметром 22 мм, 25 мм, 28 мм та 32 мм), 

спочатку робоча арматура класу А500С досягає межі текучості, після чого 

деформації найбільш стиснутої фібри бетону досягають граничних значень 

εcu1=263·10-5, що відповідають моменту вичерпання несучої здатності 

зразків. Аналогічно, спостерігається у зразках 7-ї…9-ї з пошкодження 

зовнішнього шару робочої арматури від діаметра 22 мм до діаметра 16 мм 

та з робочою арматурою діаметром 25 мм, 28 мм та 32 мм з пошкодженням 

до діаметра 20 мм. У непошкоджених зразках 7-ї…9-ї, відповідно з робочою 

арматурою діаметрами 22 мм, 25 мм, 28 мм та 32 мм, робоча арматура не 

досягнула деформацій початку межі текучості εyk, а вичерпання несучої 

здатності відбулось аналогічно при досягенні деформації найбільш 

стиснутої фібри бетону εcu1=263·10-5. Виконаними експериментальними 

дослідженнями залізобетонних балок з поступовим пошкодженням 

зовнішнього шару термічно-зміцненої арматури встановлено, що не тільки 

зменшення площі поперечного перерізу впливає на зменшення несучої 

здатності, а також зниження фізико-механічних характеристик арматури, 
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внаслідок зменшення зміцненого шару. Ці дані отримані при порівнянні 

випробувань залізобетонних балок з пошкодженим зовнішнім шаром 

робочої арматури та еквівалентним по площі перерізу непошкодженими 

зразками. 

У шостому розділі подано методику визначення несучої здатності 

залізобетонних згинаних елементів з пошкодженням термічно-зміцненої 

робочої арматури. На базі чинних норм розрахунку за деформаційною 

моделлю ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та ДБН В.2.6-98:2009 запропоновано 

алгоритм розрахунку таких конструкцій. Особливістю даного розрахунку є 

врахування особливостей міцнісних властивостей термічно-зміцненої 

арматури. В результаті структурних перетворень в сталі протягом 

гартування, в термічно-зміцненій арматурі характеристична міцність 

змінюється вздовж перерізу за нелінійним законом. Пропонується 

неоднорідні характеристики термічно-зміцненої арматури змоделювати 

шляхом вирізнення трьох зон арматурного стержня з різними 

характеристиками та запропновано розрахунок дійсного fyk в залежності від 

відсотка пошкодження зовнішнього шару арматури. В результаті 

пропозицій до розрахунку, згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010 та ДБН В.2.6-

98:2009, залізобетонних згинаних елементів з врахуванням пошкодження 

робочої термічно-зміцненої арматури, відхилення теоретичних даних від 

експериментальних за моментом початку текучості дослідних зразків в 

межах 5%…15%, а за моментом вичерпання несучої здатності – 12%…18%. 

При цьому, теоретичні результати є нижчими від експериментальних, що є 

задовільним результатом. 

У сьомому розділі наведено методики розрахунку залишкового ресурсу 

і оцінки надійності залізобетонних згинаних елементів із пошкодженнями 

робочої термічно-зміцненої арматури. Розрахункова методика передбачала 

встановлення якісних показників індексів надійності (дальності відмови) β 

та кількісних показників імовірності безвідмовної роботи P(β). 

Принциповою особливістю запропонованої розрахункової моделі є 
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врахування неоднорідних характеристик термічно-зміцненого арматурного 

стержня вздовж його поперечного перерізу, у вигляді поліноміальної 

функції ( )ykf x . За результатами розрахунків було отримано показники 

надійності залізобетонних балок з пошкодженою термічно-зміцненою 

арматурою класу А500С з початковим діаметром 20 мм та при обточуванні 

зовнішнього шару арматури до діаметрів 18, 16, 14, та Ø12 мм. В результаті 

апробації запропонованого алгоритму було встановлено, що надійність 

залізобетонних конструкцій значно знижується при поширенні пошкоджень 

в робочій термічно-зміцненій арматурі. На основі передумов, викладених в 

ДБН В.1.2-14 і основних принципів оцінки надійності запропоновано 

алгоритми для розрахунку залишкового ресурсу залізобетонних 

конструкцій за аналітичним і інженерним методами в залежності від 

встановлених нормативних термінів служби 𝑇𝑑 і виконано співставлення їх 

з нормованими значеннями. Було встановлено, що пошкодження арматури 

спричиняє значне зниження залишкового ресурсу залізобетонних 

конструкцій в залежності від проектного терміну експлуатації і класу 

наслідків. 

Ключові слова: залізобетонна балка, термічно-зміцнена арматура, 

пошкодження, методика розрахунку, оцінка надійності, ймовірність 

безвідмовної роботи, залишковий ресурс. 
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The dissertation is devoted to research of reinforced concrete bended 

elements in which the external thermally strengthened layer of working A500S 

reinforcement is damaged. In the work, for the first time, complete microhardness 

data along the cross section of steel bars of 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28 and 

32 mm diameter were obtained experimentally; the thermally-reinforced layer 

was identified. On the basis of experimental tests of reinforcement samples for 

microhardness and tensile testing of rebar, both intact and with drilled outer 

layers, it was found, that the outer layers of A500S rebar amount about up to 30% 

of the cross section and have strength characteristics up to 30% higher, than the 

core. According to the experimental tests of the microhardness of the welding 

zones of the transverse rods to the working reinforcement it was also established, 

that in these zones the strength of the thermally-hardened outer layer of the 

A500S reinforcement is reduced. In the paper was also developed a new method 

for determination of concrete deformations with the use of digital image 

correlation method and wireless sub-micron indicators. As the result, the 

complete failure diagram of concrete was built with the use of digital image 

correlation and the Poisson's ratio was determined up to the moment of concrete 

samples` destruction. According to experimental research of reinforced concrete 

beams with gradual damaging of the outer layer of thermally strengthened 

reinforcement it was found that the load-bearing capacity is decreased not only 
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due to reduction of the cross-sectional area, but also due to reduction of the 

physical and mechanical characteristics of reinforcement due to drilling of the 

hardened layer. This data was confirmed by comparison of test results of 

reinforced concrete beams with damaged outer layer of rebar and samples with 

equivalent cross-sectional area of undamaged reinforcement. Suggestions are 

offered to calculation algorithm, according to the deformation model, described 

in the design standards DSTU B B.2.6-156: 2010 for reinforced concrete bended 

elements with damages of thermally strengthened rebar. The principal feature of 

the proposed calculation models is application of strength value of thermally 

strengthened armature in the form fyk-fact=fyk(x), which enables to take into 

account the non-uniformity of its characteristics along the rebar cross-section. 

General tendencies of safety indexes for reinforced concrete structures were 

indicated. The lowest residual resources are typical for buildings of category 

SS1…SS3. With the use of the proposed calculation algorithm, it was established, 

that the damage of reinforcement in reinforced concrete beams has significant 

impact on safety characteristics and causes the reduction of residual resource for 

reinforced concrete structures. 

In the introduction the relevance, purpose and objectives of research, 

general characteristics, scientific novelty and practical value of the work are 

substantiated. 

In the first section is presented the review of the technical literature on the 

state of research of reinforced concrete structures and their damages. Also, in the 

section existing studies of reinforced concrete bended elements that have been 

damaged during operation are analyzed, as well as studies of damages and 

defects, including damages of working reinforcement, studies of durability and 

reliability of reinforced concrete structures, which enable to assess their residual 

resource. In addition, diagnostic methods for damaged reinforced concrete 

structures are presented, in particular the modern digital image correlation 

method. Analysis of the recent research works shows, that the problem of 

determination of the stress-strain state and residual resource of reinforced 
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concrete structures with damages of thermally strengthened reinforcement and 

their diagnosis using modern methods, including digital image correlation, is 

insufficiently studied today. 

The second section is devoted to the method of testing the materials of 

experimental reinforced concrete beams, namely the testing of concrete and 

thermally strengthened reinforcement. An improved method for testing concrete, 

based on existing standards is proposed; for determination of deformations the 

digital image correlation is used. In order to determine the deformations by the 

method of digital image correlation 2 cameras were used. Namely, during the 

experiment were used monochrome cameras “Grasshopper 3”, produced by Flir 

(Canada) with lens Computar F25 / 2.8 and Canon EF 70-200MM F / 2.8 L IS III 

USM. Testing of concrete prisms with dimensions 400х100х100 mm was 

performed on a hydraulic press PG-250 with maximum loading of 250 tf. In order 

to verify the digital image correlation technique on concrete prism, the sub-

micron indicator with the division price of 0.001 mm was additionally installed. 

Deformations were monitored every 250 ms during the experiment. Since the 

press does not provide the possibility to record the loading in time, for this 

purpose third camera was used at a speed of 50 frames / sec. Also, the method 

for determination of the cross section micro-hardness of A500S steel bars is 

proposed, which enabled to indicate the thermally strengthened layer and its 

distribution along the cross section of the rebar. On the basis of existing standards 

and norms and using the method of digital correlation of images, a method of 

testing and determining the physical and mechanical characteristics of the 

armature, taking into account its inhomogeneous properties in the cross section 

of the rods is proposed. 

In the third section the program and test methods for experimental beams 

are presented. According to the program of experimental tests, 34 reinforced 

concrete beams with dimensions 2100x200x100 mm were designed and 

manufactured. In order to determine the load-bearing capacity and deformability 

of reinforced concrete beams, they were tested for bending under the short -term 
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load up to failure. The tests were performed on a special stand for testing of 

bended elements. The load was applied in the form of two concentrated forces in 

1/3 of the beams` span. The span of the beams was 1900 mm, therefore, the 

distance from the supports to the points of forces` application and distance 

between the applied forces was 633 mm. Two sub-micron computer indicators 

were used for determination of the deformations of the compressed concrete of 

the upper face of the beams. In order to determine the deformations of the 

stretched reinforcement, two specially manufactured mechanical holders were 

used; holders were fixed to the reinforcement with specially made point knives. 

In order to determine the deformations of concrete and reinforcement were used 

sub-micron computerized indicators with division value of 1/10000 mm and error 

of 13 microns, according to the passport; the readings were transmitted to a 

personal computer via Bluetooth protocol. For determination of the deflections 3 

sub-micron indicators were used in the central section and at the points of force 

application and 2 sub-micron indicators were placed on the supports of the 

experimental sample. In order to determine the deformations of thermally-

strengthened working reinforcement by digital image correlation were used two 

monochrome cameras “Grasshopper 3”, produced by Flir (Canada) with lens 

Computar F25/2.8. Images were recorded at 100 ms intervals, in order to maintain 

the speed of image registration, camera buffering was used. After that, the images 

were processed with the use of special software and the corresponding 

deformations were obtained. 

In the fourth section are presented results of testing the materials of 

experimental beams, namely the experimental results of concrete and 

reinforcement are given. The method of testing concrete samples was approved, 

in which deformations were determined by digital image correlation; the control 

of deformations was performed using sub-micron indicators. Complete diagram 

of concrete failure was constructed using the method of digital image correlation 

and the Poisson's ratio was determined up to the moment of destruction of 

concrete samples. The reliability of results was verified using sub-micron 
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indicators with accuracy of 0.001 mm on the base of 200 mm. Experimental tests 

of A500S reinforcement samples showed that the outer thermally strengthened 

layers of rebar have higher physical and mechanical properties in comparison 

with steel bar core, on which thermal hardening had no influence. This factor 

must be taken into account when determining the bearing capacity of reinforced 

concrete beams with corrosion damage of the working reinforcement, because if 

there is complete or partial destruction of the thermally strengthened layer of 

rebar, their physical and mechanical characteristics are significantly reduced. On 

the basis of experimental tests of reinforcement samples for micro-hardness and 

tensile testing of rebar, both intact and with drilled outer layers, it was found, 

that the outer layers of A500S rebar amount up to 30% of the cross section and 

have strength characteristics up to 30% higher, than the rebar core. According to 

the experimental tests of the micro-hardness of the welding zones of the 

transverse rods to the working reinforcement it was also established, that in these 

zones the strength the thermally-hardened outer layer of the A500S reinforcement 

is reduced. On the basis on the analysis of the experimental data of testing A500S 

steel bars for tension with a gradual reduction of the transverse diameter from 20 

mm to 12 mm and its verification according to Student's criteria, it can be stated 

that all experimental data is reliable with 95% confidence. 

In the fifth section are presented the experimental results of testing of 

reinforced concrete beams with thermally strengthened reinforcement. In all 

experimental reinforced concrete beams the exhaustion of bearing capacity 

occurred due to the achievement by the most compressed concrete fiber limit 

values εcu1=263·10-5, as for C40/50 concrete, according to valid normative 

regulations DBN B.2.6-98: 2009 and DSTU B B.2.6-156: 2010, which are based 

on the deformation calculation model. Limit values εud for rebar were not 

achieved and rupture of the working reinforcement was not observed in all 

reinforced concrete beams. For reinforced concrete beams of each series, ε yk was 

determined for each diameter of the working reinforcement, both undamaged and 

damaged to a certain percentage, by drilling the outer layer of the steel bars.  
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In all reinforced concrete beams, excluding the samples of 7-th…9-th series 

(working reinforcement with diameter of 22 mm, 25 mm, 28 mm and 32 mm), 

the A500S working reinforcement first reaches the yield point, after that the 

deformations of the most compressed fiber of concrete reach limit values 

εcu1=263·10-5, which corresponds to exhaustion of load bearing capacity of 

experimental samples. Similar tendency is observed for samples of 7-th…9-th 

series, in which the outer layer of working reinforcement was damaged from Ø 

22 mm to Ø 16 mm and from Ø 25, Ø28, Ø32 mm to Ø 20 mm. In undamaged 

samples of 7-th…9-th series with Ø 22, Ø 25, Ø28 and Ø32 mm rebar, the 

working reinforcement did not reach the deformations of the yield point ε yk, and 

the failure occurred when the most compressed concrete fiber reached limit 

values εcu1=263·10-5. 

According to experimental research of reinforced concrete beams with 

gradual damaging of the outer layer of thermally strengthened reinforcement it 

was found that the load-bearing capacity is decreased not only due to reduction 

of the cross-sectional area, but also due to reduction of the physical and 

mechanical characteristics of reinforcement due to drilling of the hardened layer. 

This data was confirmed by comparison of test results of reinforced concrete 

beams with damaged outer layer of rebar and samples with equivalent cross-

sectional area of undamaged reinforcement. 

In the sixth section method for determination of the bearing capacity of 

reinforced concrete bended elements with damages of thermally strengthened 

working reinforcement is presented. On the basis of the current calculation norms 

according to the deformation model (DSTU B B.2.6-156: 2010 and DBN B.2.6-

98: 2009), an algorithm for such structures calculating is proposed. The specific 

feature of this calculation algorithm is that it takes into account the specifics of 

the strength properties of thermally strengthened reinforcement. As the result of 

structural transformations in steel during hardening, in thermally strengthened 

armature the characteristic durability changes along the cross- section non-

linearly. It is proposed to model the inhomogeneous characteristics of thermally 
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strengthened reinforcement by distinguishing of three zones of the rebar with 

different characteristics; therefore, the actual fyk is calculated, depending on the 

percentage of damages in the outer layer of reinforcement. As the result of 

calculation of reinforced concrete bended elements, according to DSTU B B.2.6 -

156: 2010 and DBN B.2.6-98: 2009, taking into account damages of the working 

hardened reinforcement, the deviation of theoretical data from experimental at 

the yield point of test specimens was within 5%… 15%, and at the moment of 

destruction, - within 12%… 18%. Herewith, the theoretical results are lower than 

the experimental ones, which is a satisfactory tendency. 

In the seventh section the method of calculating the residual resource and 

assessment the reliability of reinforced concrete bended elements with damages 

of the working thermally strengthened reinforcement is described. The 

calculation method included the assessment of qualitative indicators of safety 

indices (failure range) β and quantitative indicators of the probability of failure-

free operation P(β). Fundamental specific feature of the proposed calculation 

model is that it takes into account the inhomogeneous characteristics of the 

thermally strengthened rebar along its cross section in the form of a polynomial 

function ( )ykf x . According to the results of calculations the reliability indicators 

were obtained for reinforced concrete beams with damaged thermally 

strengthened A500S rebar with initial diameter of 20 mm, and for samples with 

reinforcement, damaged to diameters of 18, 16, 14, and 12 mm. As the result of 

the proposed algorithm approbation it was established that reliability of 

reinforced concrete structures significantly decreases if damages in working 

thermally strengthened reinforcement are increased. Based on the prerequisites 

of DBN B.1.2-14 and the basic principles of reliability assessment, algorithms 

for calculating the residual resource of reinforced concrete structures by 

analytical and engineering methods depending on the established service life 

𝑇𝑑  were proposed and their results were compared with the normative values. It 

was found that damages of the reinforcement cause significant reduction in the 
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residual resource of reinforced concrete structures, depending on the design 

service life and the class of consequences. 

Keywords: reinforced concrete beam, thermally strengthened 

reinforcement, damages, calculation method, reliability assessment, probability 

of failure-free operation, residual resource. 

  



18 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації 

 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Бліхарський Я. З., Копійка Н. С. Дослідження методик моніторингу 

і моделювання корозійних процесів в залізобетонних елементах. Вісник 

Одеської державної академії будівництва та архітектури . 2019. Вип. № 

77. С. 29–37.  

2. Бліхарський Я. З., Копійка Н. С. Дослідження пошкоджених 

залізобетонних елементів, основні методи їх відновлення та підсилення. 

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник 

наукових праць. 2019. Вип. 37. С. 316–322.  

3. Blikharskyy Y. Calculation of damage RC constructions according to 

deformation model. Theory and Building Practice. 2020. Vol. 2, № 2. P. 99–106. 

4. Blikharskyy Y., Kopiika N. Influence of steel rebar uniform corrosion 

on reinforced concrete structures` strength. Вісник Одеської державної 

академії будівництва та архітектури. 2020. Вип. № 79. С. 34–42.  

5. Blikharskyy Y., Kopiika N. Digital image correlation method for 

analysis of reinforced concrete structures. Вісник Одеської державної академії 

будівництва та архітектури. 2020. Вип. № 78. С. 27–33.  

6. Blikharskyy Y. Experimental results of damaged RC beams. Theory and 

Building Practice. 2021. Vol. 3, № 1. P. 100–105. 

7. Бліхарський Я. З. Визначення коефіцієнта Пуассона для бетону з 

використанням методики цифрової кореляції зображення. Збірник наукових 



19 

 

праць Українського державного університету залізничного транспорту . 

2021. Вип. 196. С. 26–32. 

8. Бліхарський Я. З., Копійка Н. С. Порівняльний аналіз підходів до 

оцінки надійності будівельних конструкцій.  Український журнал 

будівництва та архітектури. 2021. № 3. С. 46–55.  

9. Бліхарський Я. З., Копійка Н. С., Солодкий С. Й., Іваницька Л. М. 

Дослідження впливу корозії арматури на напружено-деформований стан 

залізобетонних елементів. Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі 

та споруди : збірник наукових праць. 2021. Вип. 39. С. 38–47.  

 

Статті у наукових періодичних виданнях іноземних держав:  

10. Zhang C., Molkov Y., Sobko Y., Blikhars’kyi Y., Khmil R. 

Determination of the mechanical characteristics and specific fracture energy of 

thermally hardened reinforcement. Materials Science.. 2015. Vol. 50, iss. 6. P. 

824–829. (SCOPUS Q3, Web of Science)  

11. Khmil R. R. Tytarenko, Y. Blikharskyy, P. Vegera. Development of the 

procedure for the estimation of reliability of reinforced concrete beams, 

strengthened by building up the stretched reinforcing bars under load. Eastern-

European Journal of Enterprise Technologies. 2018. Vol. 5, No. 7 (95). P. 32–

42. (SCOPUS Q3)  

12. Bobalo T., Blikharskyy Y., Vashkevych R., Volynets M. Bearing 

capacity of RC beams reinforced with high strength rebars and steel plate. Matec 

Web of Conferences. 2018. Vol. 230. 02003. (SCOPUS)  

13. Blikhars’kyi Y. Z. Anisotropy of the mechanical properties of thermally 

hardened A500s reinforcement. Materials Science. 2019. Vol. 55, iss. 2. P. 175–

180. (SCOPUS Q3, Web of Science) 



20 

 

14. Blikharskyy Yaroslav, Kopiika Nadiia, Volynets Mykhailo, Bobalo 

Taras. Theoretical analysis of RC beams reinforced with high strength rebar's and 

steel plate. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering . 2019. 

Vol. 708, iss. 1. (SCOPUS)  

15. Bobalo Taras, Blikharskyy Yaroslav, Krainskyi Pavlo, Volynets 

Myhailo. Computer modelling of RC beams reinforced with high strength rebars 

and steel plate. Quality Production Improvement. 2019. Vol.1, iss. 1. P. 304–

310.  

16. Blikharskyy Y., Kopiika N., Selejdak J. Non-uniform corrosion of steel 

rebar and its influence on reinforced concrete elements` reliability. Production 

Engineering Archives. 2020. Vol. 26, iss. 2. P. 67–72. (SCOPUS) 

17. Bobalo Taras, Blikharskyy Yaroslav, Kopiika Nadiia, Volynets 

Mykhailo. Serviceability of RC beams reinforced with high strength rebar’s and 

steel plate. Lecture Notes in Civil Engineering. 2020. Vol. 47. P. 25–33. 

(SCOPUS)  

18. Selejdak J., Blikharskyy Y., Bobalo T., Kopiika N. Determination of 

the optimum percentage of high strength bars in RC beams with combined 

reinforcement using fem. System Safety: Human - Technical Facility - 

Environment. 2020. Vol. 2, iss. 1. P. 230–236.  

19. Blikharskyy Y., Selejdak J. Influence of the percentage of 

reinforcement damage on the bearing-capacity of RC beams. Budownictwo o 

Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym. 2021. Vol. 10, № 1. P. 145–150.  

20. Blikharskyy Y., Kopiika N., Selejdak J. Specifics of corrosion 

processes in thermally strengthened rebar [Електронний ресурс]. Case Studies 

in Construction Materials. 2021. Vol. 15. (SCOPUS Q1)  



21 

 

21. Blikharskyy Y., Pavliv A. Formation of a complete stress-strain curve 

of concrete using digital image correlation. Eastern-European Journal of 

Enterprise Technologies. 2021. № 3/7 (111). P. 37-44. (SCOPUS Q3)  

22. Blikharskyy Y., Selejdak J., Bobalo T., Khmil R., Volynets M. 

Influence of the percentage of reinforcement by unstressed rebar on the 

deformability of pre-stressed RC beams. Production Engineering Archives. 2021. 

Vol. 27, iss. 3. P. 212–216. (SCOPUS)  

23. Blikharskyy Y., Selejdak J., Kopiika N. Corrosion fatigue damages of 

rebars under loading in time. Materials. 2021. Vol. 14, iss. 12. (SCOPUS Q2, 

Web of Science Q2)  

24. Khmil R., Tytarenko R., Blikharskyy Y., Vegera P. Improvement of the 

method of probability evaluation of the failure-free operation of reinforced 

concrete beams strengthened under load. IOP Conference Series: Materials 

Science and Engineering. 2021. Vol. 1021. (SCOPUS) 

25. Bobalo T., Blikharskyy Y., Kopiika N., Volynets M. Influence of the 

percentage of reinforcement on the compressive forces loss in pre-stressed RC 

beams strengthened with a package of steel bars. Lecture Notes in Civil 

Engineering. 2021. Vol. 100. P. 53-62. (SCOPUS Q4)  

26. Khmil R.Ye., Tytarenko R.Yu., Blikharskyy Ya.Z., Vegera P.I. 

Improvement of the method of probability evaluation of the failure-free 

operation of reinforced concrete beams strengthened under load. IOP 

Conference Series: Materials Science and Engineering . 2021. Vol. 1021. 

012014 (SCOPUS)  

27. Vegera P., Vashkevych R., Blikharskyy Y., Khmil R. Development 

methodology of determinating residual carrying capacity of reinforced concrete 

beams with damages tensile reinforcement which occurred during loading. 



22 

 

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2021. Vol. 4, No. 7(112). 

P. 6–17. (SCOPUS Q3)  

 

Наукові статті, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації  

28. Бліхарський Я. З., Вашкевич Р. В., Волинець М. Е., Бобало Т. В. 

Несуча здатність сталебетонних балок армованих високоміцною 

стержневою арматурою в поєднанні з стрічковою. Проблеми надійності та 

довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: 

тези доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 14-16 

листопада 2018 р., Харків, Україна. 2018. C. 83–85.  

29. Бобало Т. В., Бліхарський Я. З., Копійка Н. С., Волинець М. Е. 

Деформативність залізобетонних балок армованих високоміцною 

арматурою та сталевим зовнішнім листом. Проблеми надійності та 

довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті  : 

тези доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 20-22 

листопада 2019 р., Харків, Україна. 2019. C. 31–32.  

30. Хміль Р.Є., Титаренко Р.Ю., Бліхарський Я.З., Вегера П.І. 

Вдосконалення методики оцінки ймовірності безвідмовної роботи 

залізобетонних балок, підсилених при дії навантаження. 

Енергоефективність на транспорті: тези доповідей міжнародної науково-

технічної конференції,18-20 листопада 2020 р., Харків, Україна. – 2020. – C. 

112–113.  

31. Хміль Р. Є., Титаренко Р. Ю., Бліхарський Я. З., Вегера П. І. Вплив 

рівня навантаження під час підсилення залізобетонних балок на ймовірність 

їх безвідмовної роботи. Актуальні проблеми інженерної механіки: тези 

доповідей VII Міжнародної конференції, Одеса, 12–15 травня 2020 р. 2020. 

C. 356–358.  



23 

 

32. Бобало Т. В., Бліхарський Я. З., Вашкевич Р. В., Волинець М. Е. 

Вплив відсотку армування ненапруженими стержнями на деформативність 

попередньо напружених сталебетонних балок армованих пакетом арматур. 

Інноваційні технології в архітектурі і дизайні: матеріали V Міжнародної 

науково-практичної конференції, 20-21 травня 2021 р., Харків. 2021. C. 260–

263.  

  



24 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ..................................................................................................................... 28 

РОЗДІЛ 1 СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ТА ЇХ ПОШКОЖЕНЬ ....................................................................................... 37 

1.1 Пошкодження і дефекти та їх вплив на напружено-деформований стан 

залізобетонних конструкцій ..................................................................... 37 

1.2 Оцінка пошкоджень залізобетонних конструкцій, яка базується на 

енергетичному підході .............................................................................. 44 

1.3 Нелінійна діаграма деформування бетону і особливості її застосування 

для аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних 

елементів ..................................................................................................... 48 

1.4 Довговічність і надійність залізобетонних конструкцій ....................... 50 

1.5 Неруйнівні методи дослідження і діагностики напружено-

деформованого стану будівельних конструкцій .................................... 55 

1.6 Використання цифрової кореляції зображень в практиці дослідження 

матеріалів та конструкцій ......................................................................... 61 

1.7 Висновки з розділу 1 ................................................................................. 68 

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ ................................................................................ 69 

2.1 Методика визначення деформацій з використанням цифрової кореляції 

зображень. Загальні принципи ................................................................. 69 

2.2 Методика випробування бетону, побудови повної діаграми 

деформування з низхідною віткою та визначення коефіцієнта 

Пуассона ..................................................................................................... 76 

2.3 Методика визначення деформації арматури в локальному об’ємі 

методом ЦКЗ .............................................................................................. 82 

2.4 Методика визначення зміни механічних характеристик термозміцненої 

арматури за розподілом мікротвердості в перерізі стержня ................. 87 



25 

 

2.5 Визначення енергії деформування і руйнування термозміцненої 

арматури ...................................................................................................... 90 

2.6 Висновки з розділу 2 ................................................................................. 97 

РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК ........................................................................... 99 

3.1 Програма експериментальних досліджень залізобетонних балок. 

Конструкція дослідних зразків ................................................................. 99 

3.2 Формулювання енергетичного критерію для оцінювання несучої 

здатності залізобетонних балок при статичному згині ........................ 108 

3.3 Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок з 

використанням безконтактних суб-мікронних індикаторів ................ 113 

3.4 Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок з 

використанням цифрової кореляції зображення .................................. 118 

3.5 Висновки з розділу 3 ............................................................................... 128 

РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ .............................................................................. 129 

4.1 Результати експериментальних досліджень бетону з побудовою повної 

діаграми “напруження-деформації” ....................................................... 129 

4.2 Визначення коефіцієнта Пуассона для бетону ..................................... 133 

4.3 Результати визначення змін механічних характеристик термозміцненої 

арматури А500С за розподілом мікротвердості ................................... 135 

4.4 Визначення розподілу напружень та деформацій для різних зон 

термозміцненої арматури ........................................................................ 146 

4.5 Визначення енергії деформування і оцінювання міцності 

термозміцненої арматури ........................................................................ 153 

4.6 Аналіз розподілу фізико-механічних властивостей термічно-зміцненої 

арматури .................................................................................................... 157 

4.6.1 Методика експериментальних випробувань .............................. 157 

4.6.2 Результати експериментальних випробувань арматури ........... 158 



26 

 

4.6.3 Методика статистичного опрацювання результатів 

експериментальних випробувань ................................................ 163 

4.6.4 Результати статистичного опрацювання показників межі 

міцності арматурних зразків ........................................................ 164 

4.6.5 Результати статистичного опрацювання показників межі 

текучості арматурних зразків ....................................................... 165 

4.7 Висновки з розділу 4 ............................................................................... 167 

РОЗДІЛ 5 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-

ЗМІЦНЕНОЮ АРМАТУРОЮ ....................................................................... 169 

5.1 Критерії вичерпання несучої здатності дослідних зразків .................. 169 

5.2 Несуча здатність та деформативність експериментальних 

залізобетонних балок ............................................................................... 171 

5.2.1 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок 1-ї 

серії .................................................................................................. 171 

5.2.2 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок, 

з непошкодженою робочою арматурою 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї серії 180 

5.2.3 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок, 

з непошкодженою та пошкодженою робочою арматурою 6-ї, 7-ї, 

8-ї та 9-ї серії .................................................................................. 188 

5.3 Експериментальні результати дослідження прогинів залізобетонних 

балок .......................................................................................................... 200 

5.4 Особливості використання методу цифрової кореляції зображення при 

дослідженні залізобетонних згнинаних елементів ............................... 212 

5.5 Висновки з розділу 5 ............................................................................... 217 

РОЗДІЛ 6 ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-ЗМІЦНЕНОЮ 

АРМАТУРОЮ ................................................................................................. 219 

6.1 Методика розрахунку несучої здатності залізобетонних балок з 

пошкодженням арматури за деформаційною моделлю ....................... 219 



27 

 

6.2 Пропозиції розрахунку за деформаційною моделлю залізобетонних 

елементів з рівномірно пошкодженою робочою арматурою класу 

А500С ........................................................................................................ 225 

6.3 Аналіз результатів розрахунку ............................................................... 231 

6.4 Висновки з розділу 6 ............................................................................... 255 

РОЗДІЛ 7 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-ЗМІЦНЕНОЮ 

АРМАТУРОЮ ................................................................................................. 257 

7.1 Алгоритм визначення показників надійності залізобетонних балок з 

пошкодженою арматурою за ймовірнісним способом розрахунку .... 257 

7.2 Визначення несучої здатності залізобетонних балок з пошкодженою 

арматурою за детермінованою моделлю ............................................... 259 

7.3 Визначення стохастичних параметрів несучої здатності залізобетонних 

балок з пошкодженою арматурою ......................................................... 261 

7.4 Результати оцінки надійності залізобетонних балок з пошкодженою 

арматурою ................................................................................................. 267 

7.5 Прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних балок з 

пошкодженою арматурою за ймовірнісним розрахунком ................... 270 

7.6 Визначення залишкового ресурсу залізобетонних балок з 

використанням інженерного підходу .................................................... 278 

7.7 Висновки до розділу 7 ............................................................................. 285 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ ...................................................................................... 286 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ............................................................ 288 

ДОДАТОК А. Фотофіксація експериментальних випробуваних залізобетонних 

балок .................................................................................................................. 334 

ДОДАТОК Б. Акти впровадження результатів дослідження .......................... 338 

ДОДАТОК В. Список публікацій за темою дисертації .................................... 343 

ДОДАТОК Г. Відомості про апробацію результатів дисертації ..................... 350 



28 

 

ВСТУП 

На сьогодні будівельна галузь займає важливе місце в економічному 

житті суспільства. Основні тенденції в будівництві визначають напрямки 

наукової діяльності і ефективні технологічні рішення, а також є показником 

розвитку господарського сектору держави. Загалом, останнім часом можна 

виділити такі основні напрями в будівельній галузі: мінімізація негативного 

впливу на навколишнє середовище, впровадження ресурсоощадних 

технологій, зниження матеріаломісткості, оптимізація конструктивних 

рішень, ефективне використання наявних житлових фондів. Часто постає 

питання в продовженні життєвого циклу будівель і споруд, що передбачає їх 

реконструкцію і переобладнання. Необхідно зазначити, що, згідно з 

інженерним досвідом, реконструкція є економічно більш ефективною, ніж 

нове будівництво.  

В загальному, технічне переобладнання і реконструкція передбачає 

нижчі капітальні вкладення, швидшу окупність і менші витрати часу в 

порівнянні зі зведенням нових будівель. При цьому, при реконструкції 

виникає ряд важливих факторів, що впливають на довговічність і надійність 

будівель і споруд. В промислових будівлях часто виникає необхідність в зміні 

устаткування, переплануванні приміщень, розміщенні додаткових інженерних 

мереж. Зміна технологічних схем є причиною збільшення навантаження на 

конструктивні елементи, що призводить до необхідності в їх підсиленні. 

Також важливо враховувати фактичний стан конструкцій, несуча здатність 

яких може бути знижена внаслідок фізичного зносу, неправильної 

експлуатації, наявності різних пошкоджень і дефектів. Пошкодження і 

дефекти можуть мати як загальний, так і локальний характер і впливають на 

залишковий ресурс конструкцій. 

Необхідно відмітити, що технічне переобладнання і реконструкція 

будівельних об’єктів дозволяє скоротити тривалість будівельних процесів, 

знизити матеріаломісткість і загальну капіталомісткість, а також підвищити 

окупність проектних рішень. 
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В сучасних умовах залізобетонні конструкції найчастіше застосовуються 

як в промисловому, так і в громадському будівництві, оскільки залізобетон як 

будівельний матеріал характеризується унікальними технологічними і 

механічними властивостями. Відповідно, актуальним є питання оптимального 

проектування відновлення та підсилення таких конструкцій з врахуваннями 

пошкоджень і достовірної оцінки їх залишкового ресурсу. 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Згідно з інженерним 

досвідом, на сьогодні найбільш часто застосовуваним будівельним 

матеріалом є залізобетон. Залізобетонні конструкції знайшли широке 

поширення в будівлях і спорудах як промислового, так і цивільного 

призначення. Залізобетон оптимально застосовується у складі будівельних 

конструкцій і ефективно виконує свої функції, сприймаючі різні види 

силових і несилових впливів, характер яких залежить від умов експлуатації в 

різних середовищах. 

При цьому для залізобетонних конструкцій довговічність і залишкова 

несуча здатність часто залежить не лише від силових навантажень, а й від 

впливів навколишнього середовища. Одними із найбільш небезпечних впливів є 

корозійні процеси, що спричиняють появу дефектів різного ступеня і, відповідно, 

зниження несучої здатності конструкивних елементів. При цьому, інтенсивність 

деградації конструцій в умовах впливів агресивного середовища залежить від 

умов експлуатації, хімічного складу і концентрації агресивного середовища. 

Найбільш інтенсивним впливам корозії піддаються конструктивні елементи 

будівель і споруд промислового призначення, хімічних заводів, конструкції, що 

піддаються поперемінному зволоженню і висиханню, які безпосередньо 

контактують із хімічно активними сполуками.  

Основними проявами корозійних пошкоджень є зменшення поперечного 

перерізу залізобетонних елементів, пошкодження робочого армування, 

зниження парметрів міцності та деформативності. Ці показники є факторами, які 

при їх комплексному прояві спричиняють зниження несучої здатності і є 

причиною небезпеки для споруди при її експлуатації. З огляду на це для 
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конструкцій, що експлуатуються в умовах агресивного середовища, необхідним 

є постійний моніторинг їх фактичного стану з періодичним їх оглядом 

фахівцями. Для таких конструкцій дійсний залишковий ресурс повинен 

визначатись з урахуванням корозійних пошкоджень і дефектів. 

Корозійні пошкодження є причиною значних матеріальних втрат, а також 

значного ризику при експлуатації існуючих будівель і споруд. Необхідно 

зазначити, що сучасні чинні нормативні документи і методики розрахунку не 

охоплюють достатньою мірою проблему розрахунку залізобетонних 

конструкційщо піддаються впливам агресивного середовища. Відповідно, 

актуальними є більш докладні експериментальні і теоретичні дослідження в 

галузі врахування корозійних пошкоджень для визначення їх дійсного 

залишкового ресурсу, що підтверджує актуальність даної проблеми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  Тема 

дисертаційної роботи і отримані результати відповідають науковому 

напрямку кафедри автомобільних доріг та мостів Національного 

університету «Львівська політехніка». Дисертацію виконано в межах 

науково-дослідних робіт «Розроблення методик визначення несучої 

здатності та деформативності залізобетонних конструкцій зміцнених 

новітніми матеріалами за дії навантаження» (номер державної реєстрації 

0115U000436), «Розроблення способів підсилення залізобетонних 

конструкцій композитними матеріалами та методика розрахунку конструкцій 

в реальних умовах експлуатації» (номер державної реєстрації 0117U004444) 

та «Розробка методики визначення фактичного ресурсу залізобетонних 

конструкцій з пошкодженнями, що знижують несучу здатність та 

експлуатаційну придатність» (№ державної реєстрації 0121U109498) в яких 

здобувач був виконавцем. Теми виконувалися у Національному університеті 

«Львівська політехніка» з 2015 по 2021 роки. 

Метою роботи є вирішення наукової проблеми визначення фізико-

механічних характеристик термічно-зміцненої арматури з врахуванням її 

пошкодження, а також встановлення дійсного напружено-деформованого стану 
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та залишкового ресурсу залізобетонних згинаних конструкцій в залежності від 

ступеню пошкодження робочої арматури з використанням новітніх методів 

діагностики із застосуванням безконтактних суб-мікронних індикаторів та 

цифрової кореляції зображення. 

Досягнення поставленої мети передбачає реалізацію наступних основних 

задач дослідження: 

 на основі аналізу літературних джерел скласти комплексну 

програму експериментально-теоретичних досліджень напружено-

деформованого стану залізобетонних згинаних конструкцій з 

різними ступенями пошкодження робочої арматури; 

 сформувати інформаційно-технічне забезпечення для адаптації та 

реалізації методу цифрової кореляції зображення при дослідженні 

арматури, бетону та напружено-деформованого стану 

залізобетонних згинаних конструкцій; 

 розробити методику з використанням методу цифрової кореляції 

зображення та експериментально дослідити фізико-механічні 

характеристики (мікротвердість, міцність на розтяг) та діаграми 

деформування σs-εs термічно-зміцненої арматури класу А500С 

діаметрами 12…32 мм з врахуванням різного ступеню її 

пошкодження; 

 розробити методику з використанням методу цифрової кореляції 

зображення та виконати експериментальні дослідження бетонних 

зразків з метою побудови повної діаграми деформування бетону σc-

εc з низхідною віткою та визначення коефіцієнта Пуассона; 

 розробити методику з використанням методу цифрової кореляції 

зображення та виконати експериментальні дослідження впливу 

різного ступеню пошкоджень робочої арматури класу А500С на 

параметри напружено-деформованого стану залізобетонних балок; 

 розробити пропозиції з визначення залишкової несучої здатності за 

діючими нормами проєктування залізобетонних згинаних 
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елементів, які б враховували зміну фізико-механічних 

характеристик робочої арматури класу А500С внаслідок її 

пошкодження; 

 розробити та апробувати інженерний та ймовірнісний підходи до 

прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних згинаних 

конструкцій з робочою арматурою класу А500С в залежності від 

ступеня та характеру її пошкоджень. 

Об’єктом дослідження є пошкодження термічно-зміцненої робочої 

арматури залізобетонних згинаних конструкції в умовах тривалої експлуатації.  

Предметом дослідження є напружено-деформований стан та залишковий 

ресурс залізобетонних згинаних конструкцій з пошкодженням термічно-

зміцненої робочої арматури. 

Методи дослідження: вивчення та аналіз експериментально-теоретичних 

досліджень, що приведені в літературних джерелах, експериментальні 

випробовування залізобетонних згинаних елементів зі застосуванням 

лабораторного обладнання та пристроїв для визначення деформацій за методом 

цифрової кореляції зображення. Для проведення теоретичних досліджень 

використано нелінійну деформаційну модель розрахунку залізобетонних 

конструкцій за граничними станами. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 

o отримано нові експериментальні дані мікротвердості перерізу 

арматури класу А500С та виявлено анізотропію її фізико-

механічних характеристик, встановлено та визначено зовнішній 

термічно-зміцнений шар арматури із суттєво вищими фізико-

механічними характеристиками в порівнянні із серцевиною; 

o отримано з використанням методу цифрової кореляції зображення 

нові експериментальні діаграми деформування σs-εs термічно-

зміцненої арматури класу А500С з різними ступенями 

пошкодження поперечного перерізу; 
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o отримано з використанням методу цифрової кореляції зображення 

повну діаграму деформування бетону σc-εc з низхідною віткою та 

встановлено характер зміни коефіцієнта Пуассона на всіх стадіях 

включно до руйнування бетону; 

o отримано з використанням методу цифрової кореляції зображення 

нові експериментальні дані напружено-деформованого стану 

залізобетонних балок з різними ступенями пошкодження 

поперечного перерізу термічно-зміцненої робочої арматури класу 

А500С; 

o встановлено, що із зменшенням поперечного перерізу робочої 

арматури класу А500С внаслідок пошкоджень несуча здатність 

залізобетонних балок зменшується не тільки за рахунок зменшення 

площі арматурних стержнів, а також за рахунок зменшення 

характеристик міцності пошкодженої арматури; 

набули подальшого розвитку: 

o адаптовано метод цифрової кореляції зображення для 

експериментальних досліджень та діагностики залізобетонних 

згинаних конструкцій, який дає можливість фіксувати зміну 

деформацій бетону та арматури в безконтактному режимі на всіх 

етапах навантаження включно до руйнування; 

o методика визначення залишкової несучої здатності за діючими 

нормами проєктування залізобетонних згинаних елементів, яка 

враховує зміну фізико-механічних характеристик термічно-

зміцненої робочої арматури класу А500С в залежності від ступеня 

та характеру її пошкодження; 

o методика прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних 

згинаних конструкцій з термічно-зміцненою робочою арматурою 

класу А500С в залежності від ступеня та характеру її пошкоджень з 

використанням інженерного та ймовірнісного підходів. 
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Достовірність отриманих наукових результатів забезпечується 

використанням стандартних методів досліджень залізобетонних конструкцій з 

використанням сучасного обладнання та комп’ютерного забезпечення, 

задовільною збіжністю теоретичних та експериментальних результатів, 

верифікацією методом цифрової кореляції зображень та суб-мікронними 

індикаторам, а також застосування методів математичної статистики. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в можливості 

використання результатів роботи при обстеженні залізобетонних згинаних 

конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої робочої арматури,  оцінювати 

дійсний залишкових ресурс таких залізобетонних конструкцій з врахуванням 

пошкодження термічно-зміцненого шару та зменшення фізико-механічних 

характеристик арматури. 

Результати виконаних експериментально-теоретичних досліджень за 

участю автора застосовані на будівлях та спорудах ТОВ „Карпатнафтохім” 

(м. Калуш), при виконанні робіт з встановлення дійсного технічного стану та 

залишкового ресурсу, оцінки необхідності їх відновлення та при розробленні 

конструктивних рішень підсилення залізобетонних конструкцій різних 

об’єктів. Окремі результати роботи отримані при виконанні даних 

досліджень, застосовані в ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд»», 

ТОВ «Компанія «Спецбудпроект» та проектно-інжиніринговій компанії ТОВ 

«Сіменерго» при розробці проектів реконструкції будівель громадського та 

виробничого призначення. Окремі матеріали даних досліджень є частиною 

держбюджетної теми, що виконується у 2021-2022 рр. та використовуються 

у навчальному процесі  в Національному університеті «Львівська 

політехніка». Ефективність результатів досліджень підтверджена довідками 

і актами про їх впровадження. 

Особистий внесок здобувача полягає у формулюванні наукової проблеми 

оцінювання дійсного напружено-деформованого стану та залишкового ресурсу 

залізобетонних конструкцій з пошкодженнями термічно-зміцненої арматури. 

Викладені у дисертаційній роботі наукові ідеї та основні положення отримані 
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автором самостійно. В проведених наукових дослідженнях спільно з 

співавторами автором самостійно розроблено загальну програму і методологію 

досліджень, проаналізовані наукові роботи та нормативні документи, що входять 

в основну базу посилань та цитувань з теми роботи. Автор приймав 

безпосередню участь в експериментальних і теоретичних дослідженнях, 

аналізував та узагальнював результати досліджень. В роботах, опублікованих у 

співавторстві, особистий вклад здобувача полягає у формулюванні мети та задач 

наукових досліджень, в науковому аналізі, обгрунтуванні та розробці методів і 

способів їх розв’язання. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертаційної роботи 

доповідались і обговорювались на: міжнародній науковій конференції 

„Актуальні проблеми будівництва та інженерії довкілля” (Львів-Кошице-

Жешув, 2019р., 2020р.), на міжнародній науково-технічній конференції 

«Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на 

залізничному транспорті» (м. Харків, 2018р., 2019р., 2020 р.), 3rd Scientific 

Conference Environmental Challenges in Civil Engineering (ECCE 2018) (Opole, 

Poland, April 23-25, 2018); International Conference Quality Production 

Improvement – QPI (Забож, Польща, 2018р., 2019р.); 8th International 

Conference System Safety: Human – Techical Facility – Environment” (Закопане, 

Польща, 2019 р.);VII Міжнародній конференції «Актуальні проблеми 

інженерної механіки» (м. Одеса, 12–15 травня 2020 р.); на семінарах кафедри 

«Автомобільні дороги та мости» Національного університету «Львівська 

політехніка» (2019 – 2021 рр.); Міжнародна науково-практична конференція 

«Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» (м. Одеса, 9-11 вересня 

2021 р.). 

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи та результати 

досліджень опубліковані у 32 наукових працях, з них 9 статей у наукових 

фахових виданнях України, 18 статей у наукових періодичних виданнях інших 

держав та виданнях України, які включено до міжнародних наукометричних баз 

(з них 15 статей у НМБД SCOPUS), 5 публікацій апробаційного характеру. 
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Дана дисертаційна робота виконана за ініціативою автора.  

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, семи 

розділів основної частини, загальних висновків, списку використаних джерел із 

434 найменування та 4 додатків. Робота викладена на 351 сторінках тексту, у 

тому числі містить 251 сторінки основного тексту, 46 сторінки списку 

використаних джерел, 49 таблиць, 177 рисунків та 18 сторінок додатків. 
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РОЗДІЛ 1 СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ТА ЇХ ПОШКОЖЕНЬ 

1.1 Пошкодження і дефекти та їх вплив на напружено-деформований стан 

залізобетонних конструкцій 

Останнім часом, у зв’язку зі зростаючими вимогами, довготривалою 

експлуатацією, помилками при виготовленні конструкцій, температурними 

впливами актуальною проблемою при дослідженні залізобетонних конструкцій 

постає необхідність в достовірній оцінці залишкової несучої здатності, а також 

значень надійності і довговічності [29,32,55,128,140]. Основними причинами 

зниження надійності і довговічності залізобетонних конструкцій є пошкодження 

і дефекти [45,57,209]. Дефекти і пошкодження виникають внаслідок 

довготривалої експлуатації, непередбачених в проекті силових і несилових 

впливів, дії агресивного середовища, підвищених температур та ін. 

[86,148,209,347]. 

В ряді робіт [87,88,148,347] наведено детальну класифікацію всіх дефектів 

і пошкоджень залізобетонних конструкцій. Наприклад, згідно з дослідниками 

[167] доцільним є поділ пошкоджень на групи залежно від причини їх 

пошкодження. Таким чином, серед негативних впливів можна виділити такі 

окремі групи: надзвичайні впливи, дії навколишнього середовища, технологічні 

впливи. Технологічні впливи пов’язані з низьким рівнем виконання 

залізобетонних робіт, неякісним бетонуванням, порушенням нормативних вимог 

під час операцій з монтажу і транспортування. Серед них найбільш поширеними 

є порушення в геометричних розмірах, товщині захисного шару, відхилення 

фізико-механічних параметрів матеріалів, механічні пошкодження [126,172,173]. 

Також, згідно з дослідженням Marco Breccolotti [192] одним з критичних впливів, 

який визначає зниження несучої здатності попередньо напружених 

залізобетонних елементів є втрати попереднього напруження внаслідок 

недосконалості технологічних процесів. 

Залізобетонні конструкції є особливо чутливими до впливів 

експлуатаційного походження, до яких можна віднести: впливи температури, 
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вологи, агресивних середовищ, загальне зниження несучої здатності з часом, 

тощо [127,129,130,136,137,138]. Наприклад, дослідники в [263,314] приділили 

увагу впливам критичних температурних режимів на несучу здатність 

залізобетонних конструкцій. Наслідками пожеж, як стверджується в [263,314] 

можуть бути: зниження параметрів деформативності і міцності на стиск бетону, 

пошкодження захисного шару, тобто фактори, що є вирішальними для надійності 

і довговічності залізобетонних конструкцій.  

Особливу увагу слід приділити діям агресивного середовища, що 

спричиняють корозійні дефекти в арматурі і бетоні [128]. Корозія залізобетонних 

конструкцій на сьогодні є однією з найбільш актуальних проблем в будівельній 

практиці; основними її наслідками є зменшення поперечного перерізу арматури 

і бетону, зміни фізико-механічних і хімічних характеристик матеріалів.  

Досить специфічною є група дефектів, спричинених надзвичайними 

впливами на будівлю, чи споруду. Серед таких факторів найбільш поширеними 

можна вважати: природні катаклізми, сейсмічні явища, а також динамічні 

навантаження, які мають місце у випадку аварій на виробництві і резонансних 

явищ. Для дефектів цього типу характерними є значні зміни в фізико-механічних 

характеристиках матеріалів [196,353]. Як приклад, можна привести роботи 

дослідників [196,209], які аналізували складні деструкційні механізми, що мають 

місце в залізобетонних конструкціях при землетрусах. Серед найбільш 

критичних наслідків було відмічено небезпеку крихкого руйнування вузлових 

з’єднань і конструктивних елементів, загальне зниження здатності конструкції 

до пластичних деформацій. Cardone Donatello [196] в своїх дослідженнях значну 

увагу приділили зниженому ресурсу втомної міцності у випадку повторюваних 

циклічних навантажень. 

Доцільним буде навести також класифікаційні принципи, які 

застосовуються як нормативні в вітчизняній і європейській інженерній практиці 

[74,278]. Наприклад ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 [74] містить основні вказівки з 

технічного обстеження будівель і споруд і рекомендує виконувати їх поділ на 4 

категорії, залежно від кількості і ступеня дефектів (нормальний, задовільний, 
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непридатний до нормальної експлуатації, аварійний). Дещо інші принципи в 

класифікації дефектів і пошкоджень було ухвалено на засіданні технічного 

комітету DCC-104 РІЛЕМ [278]. Науковці [278] рекомендують виконувати 

класифікацію дефектів і пошкоджень за більш узагальненою схемою: залежно 

від причини і походження, періоду формування, місця розміщення 

пошкодження, а також його ступеня. 

Найбільш поширеними проявами пошкоджень в залізобетонних 

конструкціях є, згідно з [86,87,88]: утворення тріщин, корозія арматури і бетону, 

сколювання бетону. Кожен з цих дефектів окремо, або в поєднанні з іншими є 

причиною значних змін в напружено-деформованому стані залізобетонного 

елемента, тому дослідженню цього питання присвячено ряді робіт 

[155,213,292,323,332, 393,395,422]. 

Наприклад, дослідниками в [324,395,399] проведено детальне чисельне 

моделювання змін в напружено-деформованому стані залізобетонних балок при 

наявності в них тріщин. Тріщини  в залізобетонних конструкціях можуть 

виникати як на стадії виготовлення, так і на стадії експлуатації, їх причинами 

слід вважати надмірний натяг попередньо-напруженої арматури, недостатній 

захисний шар, деформації усадки бетону, температурні технологічні впливи 

[334]. Аналіз дефектів цього типу повинен включати визначення попередніх 

внутрішніх напружень, моменту тріщиноутворення, глибини і ширини розкриття 

тріщин [334]. При цьому, основним критичним параметром, який визначає 

розподіл концентрацій напружень є ширина розкриття тріщини, що було 

детально досліджено в роботах [155,321,394,422]. Цікавим є також імовірнісний 

підхід до розрахунку тріщиноутворення для формування прогнозування 

параметрів тріщиноутворення залежно від багатьох критеріїв [213]. 

Дослідники [86,289] вивчали залишкову несучу здатність залізобетонних 

балок при наявності в них пошкоджень. В результаті експериментальних 

досліджень було встановлено, що деформаційна поведінка згинаних елементів 

значним чином залежить від наявних дефектів і пошкоджень. Зокрема, при 
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наявності пошкоджень в стиснутій зоні бетону знижуються граничні деформації 

бетону і має місце зміщення нейтральної осі [86]. 

Будь-якій залізобетонній конструкції притаманний складний комплексний 

процес зниження несучої здатності з часом, який залежить від багатьох 

зовнішніх факторів, серед яких одними з визначальних є корозійні процеси в 

арматурі і бетоні [56,57,86,87,88,354]. Достовірна оцінка корозійних 

пошкоджень останнім часом набула значної актуальності, як серед українських, 

так і серед закордонних дослідників [128, 129, 161, 168, 268, 277, 301, 392]. Як 

зазначено в [246], підвищена концентрація вуглекислого газу в навколишньому 

середовищі, а також інтенсивне використання різноманітних агресивних речовин 

в сучасній промисловості призвели до вражаючих масштабів проблеми корозії 

на сьогодні. 

В загальному вигляді корозію залізобетонних конструкцій можна описати 

як двох-етапний процес, що включає в себе стадію ініціації і стадію поширення 

[55,56,111,112,113,128,129,156,170,212,296,423]. На першому етапі агресивні 

речовини потрапляють у бетон і мігрують до поверхні арматурного стержня, має 

місце депасивація. Стадія поширення в свою чергу полягає в накопиченні 

пошкоджень і внутрішніх напружень в самій арматурі. Досить детально 

корозійний процес описано в роботах [156,212]. Початок корозійних процесів 

полягає в проникненні агресивних речовин в бетон через пори, або тріщини. 

Подальші корозійні процеси розвиваються із зростаючою швидкістю, яка часто 

залежить від вологості, доступу кисню і типу агресивних речовин 

[56,87,418,427]. Одночасно з цим починають відкладатись продукти хімічних 

реакцій між арматурою і агресивною субстанцією, що є причиною внутрішніх 

напружень. Найбільш інтенсивне зниження несучої здатності залізобетонної 

конструкції має місце на завершальних етапах корозійного процесу, на яких 

спостерігається прогресуюче зменшення поперечного перерізу арматури [157].  

Автори в [247] виділяють 2 основні причини корозії арматури:  

 локальне пошкодження пасивуючого шару на поверхні сталі іонами 

Хлору, 
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 загальне зниження властивостей пасивації в результаті нейтралізації 

бетону, як правило, через реакцію з діоксидом Карбону.  

Обидва ці процеси визначаються характеристиками межі поділу 

«арматура-бетон», які в свою чергу залежать від ряду факторів: типу арматурної 

сталі, стану її поверхні, мікро- і макро-структури бетону, водо-цементного 

відношення, типу цементу і наявності попередніх пошкоджень [146,157,212,428]. 

Крім того, як зазначено в [157,212,221,367] параметри зовнішнього середовища, 

наприклад, температура і вологість, мають значний вплив на тривалість стадії 

ініціації, проникність бетону і інтенсивність дифузії агресивних речовин. 

Дифузію агресивних речовин в межах залізобетонного перерізу вивчали також 

дослідники [169,298,368]. 

Дифузійні процеси, які мають місце в бетоні і арматурі на різних етапах 

корозії є, в свою чергу, також досить складною інженерною задачею, розвязок 

якої можливий з використанням методу скінченних елементів [169,369], або 

методу скінченних границь [167,199]. Оскільки корозійні процеси залежать від 

багатьох статистично мінливих параметрів, то для їх опису досить часто 

застосовують також і стохастичні моделі [161,168,269,279,392]. Як приклад, 

можна навести роботу [301], автор якої пропонують метод оцінки корозійних 

впливів з використанням скінченно-елементної моделі в ПК «Ansys». Досить 

цікавою є також робота дослідників [312], в якій виконано порівняння чисельних 

методів моделювання корозійних процесів з лабораторними дослідженнями і 

натурними замірами. 

На міжнародній конференції ICDS12 в Лісабоні [281] було зроблено 

ґрунтовні висновки про корозійні процеси і їх наслідки. Так, доповідачами [281] 

було відмічено два основник критичних наслідків впливу агресивного 

середовища на залізобетонну конструкцію: зменшення поперечного перерізу 

робочої арматури і утворення продуктів корозії. Загальновідомо, що кристали 

вторинного етрингіту, якими власне і представлені продукти корозії, мають 

властивість збільшуватись в об’ємі в декілька разів і можуть стати причиною 

значних внутрішніх напружень розтягу в бетоні [250,431]. Крім того водночас з 
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відкладенням солей в порах спостерігаються складні зміни в фізико-механічних 

і хімічних параметрах бетону [56,432,433]. Цьому питанню присвячено ряд 

теоретичних і експериментальних досліджень [354,384,190]. Наприклад, на 

міжнародному форумі з питань пошкоджень в Італії [190] було відзначено, що 

продукти корозії знижують тріщиностійкість залізобетонних конструкцій і є 

причиною появи додаткових зусиль в розтягнутій зоні перерізу. Крім того, 

автори [387] виділяють значне зменшення граничних деформацій і міцності на 

розтяг в бетоні захисного шару для конструкцій, в яких мають місце відкладення 

продуктів корозії.  

Досить цікавим є напрямок дослідження, метою якого є знаходження 

кореляційної залежності між утворенням тріщин і ступенем корозії 

[215,306,317,369368,417]. Наприклад, дослідники в [190,239,302] пропонують 

перспективний спосіб для визначення ступеня корозійних пошкоджень, де 

основним індикатором інтенсивності корозії виступатиме ширина розкриття 

тріщин. Аналогічні міркування викладені в роботі [215], де автор із 

застосуванням аналітичного моделювання сформулював оригінальну методику 

для оцінки швидкості ініціації корозії в залежності від ступеня 

тріщиноутворення. 

Важливим фактором, який необхідно взяти до уваги є також порушення 

сумісної роботи арматури і бетону внаслідок значного зниження зчеплення 

[156,296]. Автори в [195] зазначають, що у випадку утворення продуктів корозії 

можливе зниження адгезії між арматурою і бетоном до 70%. Очевидно, що 

подібна тенденція спричиняє до того що фактично всі припущення про роботу 

залізобетонного перерізу втрачають свою чинність, що є надзвичайно 

небезпечним явищем. 

Характеризуючи зменшення поперечного перерізу арматурних стержнів 

необхідно брати до уваги різні механізми поширення корозії. На сьогодні 

найпоширенішим є поділ корозії на рівномірну і місцеву, яким властиві 

принципово різні механізми деградації [28,30,33,44,148,154,169,221,293]. 

Місцева корозія, також відома в закордонних джерелах як пітинг-корозія, має 
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міжкристалічний локальний характер, поширюється в порівняно невеликих 

зонах, однак на значну глибину. Ступінь нерівномірності пітинг-корозії, тобто 

те, у скільки разів окремі локальні пошкодження перевищують середні значення 

визначається пітинг-фактором. Очевидно, що пітинг-корозія часто є причиною 

різкого зниження несучої здатності залізобетонної конструкції причому 

конструкції стають більш схильними до крихкого руйнування [281]. 

Фізико-механічні і деформативні характеристики арматурної сталі також 

досить сильно змінюються під дією корозії. Зокрема, авторами в [6,171,174-

177,210] шляхом проведення експериментальних випробувань було відмічено 

значне зниження пластичності арматурних зразків. що піддавались 

пошкодженню. Аналогічну тенденцію описано в роботах [207,222,227,284,293]. 

Згідно з результатами експериментальних досліджень в можна відмітити 

схильність арматурної сталі до крихкого руйнування в умовах агресивного 

середовища.  

У роботах [327,351,356,385,416] стверджують, що у випадку корозії 

спостерігаються такі критичні наслідки, як зниження жорсткості залізобетонних 

згинаних елементів на зсув і згин, через інтенсивне тріщиноутворення. Іншим 

фактором, що спостерігали дослідники [429280] при експериментальних 

випробуваннях було зниження міцності анкерування поперечної арматури. Крім 

того, при рівні корозійних пошкоджень близько 20% було відмічено зниження 

міцності на кручення вдвічі [357]. 

Згідно з дослідженнями Корольова В.П. [93,94], розрахунки несучої 

здатності, надійності і довговічності залізобетонних і металевих конструкцій 

необхідно проводити, розглядаючи корозійну систему, що включатиме в себе 

такі комплексні складові як параметри конструкції, навантаження і особливості 

агресивного середовища.  

Значний вклад в розвиток теорії розрахунку і аналізу корозійних процесів 

зробили Бондар Л.В. [32], Клименко Є.В. [76,86-88,289], Барашиков А.Я. [16,22,23], 

Чернявский В.Л. [106,136-138] та інші вчені. Питанням дослідження впливів 
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пошкоджень і дефектів залізобетонних конструкцій також присвячено роботи 

Семко О.В. та Воскобійник О.П. [45,130] та інших вчених. 

На основі проведеного аналізу можна стверджувати, що оцінка наявних 

пошкоджень і дефектів в залізобетонних конструкціях є комплексною 

інженерною задачею, яка вимагає детального експериментального і 

теоретичного дослідження з врахуванням складних фізико-механічних і 

деформаційних моделей роботи залізобетонного елемента. 

1.2 Оцінка пошкоджень залізобетонних конструкцій, яка базується на 

енергетичному підході 

Технічні матеріали, які використовують у будівництві володіють 

внутрішньою будовою, наявністю різного масштабу елементів структури 

взаємодія яких обумовлює їх міцнісні характеристики, параметри жорсткості, а 

також реакцію на зовнішні впливи експлуатаційні навантаження, природні 

умови (температура, середовище і ін.). 

Для встановлення фізико-механічного стану матеріалу з врахуванням їх 

зміни в елементах конструкцій створюються відповідні адекватні об’єкти, 

розрахунків схеми і моделі [40,190,191,247]. При цьому неістотні для розгляду 

властивостей і взаємодії реальних об’єктів не враховують, тобто фактично 

вивчають поведінку деяких ідеалізований матеріалів. Також необхідно 

зауважити, що в різних конструкціях використовують матеріали, які володіють 

різними фізико-механічними властивостями та відбувається їх зміна під впливом 

середовища. Зокрема залізобетонні балки за своєю конструкцією мають різні 

складові, як за механічними характеристиками так і за умовами їх роботи в 

процесі експлуатації [39,41,46-48]. Із збільшенням терміну експлуатації міцнісні 

параметри бетону збільшуються, а деформаційні можуть знижуватись. Для 

термозміцненої арматури спостерігається послаблення фізико-механічних 

характеристик з часом оскільки може відбуватись корозія поверхневого 

зміцненого шару, а також в місцях зварювання відбувається локальне 

знеміцнення, що може бути джерелом формування пошкоджень та зміни 

напружено-деформованого стану в цьому перерізі [56,89,90,91,113]. Найбільш 



45 

 

проста фізична модель твердого тіла для визначення напружено-деформованого 

стану за заданих зовнішніх впливів це суцільне середовище з заданими фізико-

механічними властивостями. Це означає, що всякий об’єм наділений певними 

властивостями, зокрема густиною, деформативністю і міцністю що характерні 

для макрооб’ємів. Якщо такі властивості є у всіх точках однакові то тіло 

називається однорідним. 

Практично для розрахунків тіло приймається однорідним. При тривалій 

експлуатації елементи конструкції, які мають різні матеріали будуть змінювати 

свою несучу здатність чинити опір деформуванню та руйнуванню з певними 

особливостями зміни фізико-механічних характеристик [43]. 

Враховуючи, що залізобетонні конструкції виготовляють із складових 

бетону та арматури, які мають різні механічні характеристики і залежать від умов 

навантаження, терміну експлуатації, зовнішніх впливів і т.ін. важко оцінити їх 

довговічність за наявності пошкоджень. 

Розподіл деформацій по висоті балки змінюється від розтягувальних в 

нижній зоні до стискальних у верхній зоні [46]. Також будуть змінюватись 

напруження, що впливає на напружено-деформований та граничний  стан балки. 

Досягнення граничних станів для бетону розтягнутої та стиснутої зон оскільки 

їх фізико-механічні характеристики є різні. 

Використання термозміцненої арматури при виготовленні балок та 

оцінюванні терміну безпечної експлуатації вимагає проводити оцінку на підставі 

даних про напружено-деформований стан в локальних об’ємах оскільки фізико-

механічні характеристики в перерізі є змінні. 

Існують розроблені різні державні системи управління поведінкою 

залізобетонних виробів. В Україні розроблені акустико-емісійні підходи до 

оцінювання придатності подальшої експлуатації мостових конструкцій після їх 

тривалої експлуатації [107]. В державних будівельних нормах в загальному 

оцінюють пошкодження мостових конструкцій на основ зміни прогину, які 

встановлені для різних типів мостових переходів на основі даних випробувань  

[61]. 
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Застосовують імовірнісні методи поведінки мостових споруд на основі 

аналізу випадкових процесів за даними статистичного матеріалу у результаті 

багаторазового обстеження. 

Разом з тим для розрахунку залізобетонних балкових конструкцій, як при 

їх оптимальному конструюванні так і тривалій експлуатаціє необхідно володіти 

достовірною оцінкою про їх несучу здатність та довговічність. Напружено-

деформований стан в залізобетонних балках описують на підставі діаграм «-» 

для бетону та арматури, які описують зміну напружень від деформації [19,21]. 

Для бетону, що працює на стиск використовують методику запропоновану 

Вахненком [42]. 

𝜎𝑏 =
𝐸𝑏𝜀𝑏

1+
𝐸𝑏𝜀𝑏

𝑅𝑏

50−0,5𝑅𝑏
50+𝑅𝑏

  (1.1) 

В роботах [15,17,18,20,81,83,145] проведено порівняння розроблених 

аналітичних виразів для діаграм деформування бетонів і арматури для 

одновісного розтягу-стиску. В межах деформаційної теорії залізобетону 

стверджується, що повна рівноважена діаграма «-» бетону є енергетичною 

характеристикою матеріалу, а її параметри у рамках прийнятих допущень його 

константами. 

В роботі [132] запропоновано в розрахунковому перерізі бетонного 

елемента приймати у вигляді такої діаграми, яку описують залежністю 

𝐹(𝑉) = 𝐴𝑉𝐵𝑒𝑐𝑣     (1.2) 

В роботі [132] діаграму руйнування бетону у вигляді залежності  "𝐹 − 𝑉" 

описана функцією 

𝐵 =
1

(
𝑉𝑒𝑐

𝑉𝑐
− 1)

2 

За якою можна оцінити роботу, що витрачається на руйнування. 

За критерій руйнування прийнято точку з досягненням якої бетонний 

зразок можна вважати таким що вичерпав свою несучу здатність. 
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Зокрема критерії оцінки складових повинні бути інваріантними, що до 

оцінки напружено-деформованого стану та встановлення граничної величини. 

При обстеженні залізобетонних конструкцій після тривалої експлуатації в 

нижній частині у бетоні, який працює в зоні розтягу утворюються тріщини 

[31,56]. Про величину деформації в арматурі судити не правомірно, оскільки 

граничні величини руйнування за розтягу бетону є на порядок менші аніж в 

арматурі [85]. Контроль можна здійснювати лише на визначенні істинних 

деформацій в арматурі. Необхідно зауважити, що в умовах пружного 

деформування в металі так і бетоні не виникають пошкодження. Пошкодження 

бетону відбувають, коли в металі є тільки пружні деформації які не змінюють 

його напружено-деформований стан. Враховуючи те що в металі пошкодження 

виникають при пружно-пластичних деформаціях напружено-деформований стан 

в балці відповідно зміниться. Також зміниться розподіл напружень в верхній 

області балки де бетон працює в стиснутій зоні. Причому залежності зміни 

напружень та деформацій є криволінійними. Сумування двох напружених станів 

за величиною напружень або деформацій неможливо [179,210]. 

Враховуючи, що зміна напружено-деформованого стану за границею 

пружності металу відбувається в локальному найбільш навантаженому місці, або 

де існує концентратор напружень для його аналізу необхідно використовувати 

методики з визначення істинних (незмінних) характеристик матеріалу. 

Найбільш об’єктивну оцінку про напружено-деформований стан при 

конструюванні так і після експлуатації можна отримати на основі енергетичного 

підходу. Враховуючи те що питома енергія на відміну від напружень та 

деформацій є адитивною величиною її можна сумувати 

Тому визначивши питому енергію руйнування для кожного елементу 

(бетон розтяг, арматура розтяг, бетон стиск) на основі побудованих повних 

рівноважених діаграм та визначених фізико-механічних характеристик можна 

розрахувати оптимальну конструкцію залізобетонної балки [17-20]. 

При визначенні напружено-деформованого стану після експлуатації можна 

встановити величину питомої енергії деформування кожної складової та в 
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загальному залізобетонної балки. Відношення величини питомої енергії 

деформування до енергії руйнування дасть змогу оцінити ступінь енергетичного 

пошкодження та встановити термін безпечної експлуатації. 

1.3 Нелінійна діаграма деформування бетону і особливості її застосування 

для аналізу напружено-деформованого стану залізобетонних елементів 

Достовірна оцінка і аналіз напружено-деформованого стану залізобетонної 

конструкції можлива лише у разі застосуванні багатофакторних математичних 

моделей, які враховують всі стадії її роботи аж до настання граничної рівноваги. 

Останнім часом значного поширення набули напрямки досліджень, що ставлять 

за мету побудову алгоритму розрахунку, який враховуватиме основні фізичні 

основи стану залізобетонної конструкції. Для розв’язання такої задачі 

дослідники розвивають наукові розробки, пов’язані з діаграмами деформування 

бетону і арматурної сталі [7,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,25,83,84,118,143,144]. 

При цьому в більшості розрахункових моделей закладені основні принципи і 

передумови механіки деформованого твердого тіла [125]. Серед основних 

принципів достовірної і перспективної розрахункової моделі визначальним є 

збереження фізичної сутності процесів поширення деформацій в 

залізобетонному перерізі. Для зручності реалізації і можливості практичного 

застосування необхідно також, щоб в її основі лежали принципово зрозумілі, 

прості і компактні алгоритми розрахунку, які не вимагають застосування 

спеціального програмного забезпечення і є інтуїтивно зрозумілими для 

конструктора. 

Незважаючи на те, що питання побудови загальної інтегральної моделі 

стану залізобетонної конструкції на сьогодні не є остаточно розв’язаним, однак 

в цій галузі наявні значні напрацювання [13,14,21,22].  

Більшість методик розрахунку, що застосовуються сьогодні в інженерній 

практиці засновані на використанні реальних діаграм стану залізобетонного 

елемента і їх особливістю є реалізація принципів нелінійної роботи конструкції 

і відображення всіх стадій її пружно-пластичної роботи [21]. В поширених на 

сьогодні моделях алгоритм розрахунку побудований на перенесенні діаграм 
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деформування матеріалів на їх перерізи. Таким чином, окремий переріз постає 

певним відображенням реального напружено-деформованого стану в об’ємі 

конструкції, а в граничному стані елемент розглядається як сукупність 

фрагментів фібри в блоках між тріщинами. Серед недоліків такого підходу 

можна відмітити те, що в функції, яка описуватиме кривину можливі розриви. 

Цей недолік усувається в дискретних моделях, що базуються на методі 

скінченних елементів, наприклад деформаційно-силові моделі. 

До фундаментальних робіт, в яких викладено основні принципи 

застосування реальних діаграм деформування бетону і арматурної сталі можна 

віднести праці Байкова В.Н. [13,14], Бамбури А.М. [7,15,16,17,18,19,20,21,24], 

Яременко О.Ф. [144], Карпенко М.І. 80,81,82,83,84,85, Барашикова А.Я. [22,23], 

Голишева А.Б. [46,47,48], Павлікова А.М. [114,115,116,117,118], Шмуклера В.С. 

[143], та інших. 

Важливими аспектами, який необхідно враховувати при розробці 

деформаційної моделі є перемінність опору матеріалу конструкції з часом, а 

також фізична і геометрична нелінійність. Уведення в розрахункові алгоритми 

показників непружних деформацій бетону і арматури, особливо на етапах 

деформування, що близькі до граничних дозволить знизити матеріалоємність 

конструкцій і оптимізувати проектні рішення. Ці міркування детально охоплені 

в роботах Голишева [51,52,53], Карпенко М.І. [80,82,84,85], Шмуклера В.С. 

[143]. Яременко О.Ф. [144]. 

При розробці алгоритму розрахунків залізобетонних конструкцій як 

окремий напрямок необхідно виділити методику моделювання корозійних явищ. 

Врахування нестаціонарного характеру масообмінних процесів в ненасиченому 

пористому середовищі які наразі для цього запропоновані передбачає значні 

ускладнення в математичному апараті. Для уникнення такого недоліку 

Савицький М.В в своїх роботах [126,127,128,129] пропонує застосування 

поняття комплексного перерізу при оцінці напружено-деформованого стану 

залізобетонного елемента. В основу розрахункової моделі в цьому випадку 

закладають аналітично визначені зусилля, шляхом застосування апроксимуючих 
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функцій. З огляду на добру співставність значень інтегральних і апроксимуючих 

функцій запропонована методика є досить перспективною для подальшого 

застосування. Необхідно зазначити, що важливим недоліком поширених на 

сьогодні корозійних моделей є відсутність в них механізму врахування 

напружено-деформованого стану залізобетонного елемента. Часткове рішення 

цієї проблеми запропоноване в роботах Москвина В.М. [111,112,113] і 

Бондаренка В.М. [33,34,35,36]. Особливістю методики, запропонованої 

Бондаром В.М. [32] є те, що при розгляді частково пошкодженого бетону на 

поверхні кородованої залізобетонної конструкції враховує зміни в фізико-

механічних характеристиках матеріалу. 

Серед дослідників, які сьогодні займаються удосконаленням методик 

розрахунку залізобетонних конструкцій з урахуванням реальних діаграм    

роботи матеріалів необхідно також виділити Ватулю Г.Л. [38,39,40,41], 

Журавського О.Д. [75], Микитенка С.М. [108], Шкурупія О.А. [141,142], 

Азізова Т.Н. [1,2,4,3,5,290], Дорофєєва В.С. [63,64] та ін. 

Доцільно відмітити, що, незважаючи на інтенсивне просування інженерної 

думки в напрямку побудови деформаційної моделі залізобетонного елемента в 

умовах корозійних впливів, на сьогодні відсутні розрахункові алгоритми для 

визначення несучої здатності залізобетонних кородованих конструкцій, що 

експлуатуються під певним рівнем навантаження. Іншим перспективним 

напрямком досліджень, який потребує більшої уваги є аналіз динаміки прогресу 

корозійної деградації. 

1.4 Довговічність і надійність залізобетонних конструкцій 

Сьогодні будівельна галузь займає унікальне місце на всіх рівнях життя 

суспільства, визначаючи основні напрямки його розвитку, актуальні проблеми і 

перспективні тенденції. Так, останнім часом багато уваги приділяється 

зниженню матеріальних витрат на зведення нових будівель і споруд, 

підвищенню технологічності основних будівельних процесів і скороченню 

термінів будівництва. Очевидно, що з цієї точки зору актуальними постають 

питання максимального використання існуючих будівельних фондів, 
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переоснащення, реконструкції і підсилення [10,37,119,135]. В багатьох випадках 

рівень технічного обслуговування існуючих будівель і споруд є досить низьким. 

Відповідно, будь-яке повторне використання, продовження розрахункового 

терміну експлуатації, або переоснащення споруд під нові вимоги спричиняє 

необхідність в детальній оцінці їх надійності і конструктивної безпеки 

[95,122,123]. Надійність і довговічність є одними з найважливіших індикаторів 

якості [392] будівельних конструкцій, які детально аналізуються чинними 

нормативними документами в Україні [59] і закордоном [231,274] нормативними 

документами. Забезпечення надійності і довговічності є важливим комплексним 

процесом, який вимагає від проектанта врахування багатьох зовнішніх факторів 

для прийняття оптимальних рішень.  

Довговічність, згідно з ДБН В.1.2-14:2018 [59] можна описати як 

«властивість об’єкта зберігати працездатний стан до настання граничного стану 

в умовах наявного технічного обслуговування і ремонту». Зазначимо, що 

важливим недоліком концепції довговічності, викладеної в чинних нормах 

проектування є відсутність регламентацій з достовірної оцінки впливу на 

довговічність умов навколишнього середовища, а також характеристик 

матеріалів [146]. Яцко Ф. В. в своїй дисертації [146] стверджує, що параметр 

довговічності закладається ще на стадії проектування споруди як статичний 

незмінний показник, що не відповідає повною мірою реальній моделі роботи 

конструкції. 

Надійність конструкції полягає в її здатності виконувати певні функції 

протягом розрахункового терміну експлуатації, зберігаючи при цьому певні 

експлуатаційні показники [59,231].  

Основні принципи розрахунку полягають в співставленні розрахункових 

величин з двох основних груп. До першої групи можна умовно віднести всі 

параметри міцності, тобто характеристики власне конструкції. Друга група 

об’єднує всі зовнішні параметри- показники навантаження на конструкцію [59]. 

Тоді основну умову надійності можна записати наступним чином: 

0,R Q S                                                (1.3) 
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де R – показник міцності конструкції, який є функцією розрахункових 

величин 1-ї групи, Q -показник навантаження, яке залежить від параметрів 2-ї 

групи, S -резерв міцності.  

Бабич, Є. М. та ін. в своїй роботі [10] зазначають, що основним показником 

надійності будівельної конструкції є їх безвідмовна робота протягом заданого 

періоду, ймовірність якої, в свою чергу визначається її технічним станом в 

певний період експлуатації. Зазначимо, що як показники міцності, так і складові 

навантаження в цьому випадку розглядають як детерміновані, попередньо 

визначені, а певну статистичну мінливість в їх значеннях враховують 

частковими коефіцієнтами надійності [121,122,140,147,152]. 

В Eurocode EN 1990:2002 [231] цей показник розглядається з більш 

«активної» точки зору, тобто надійність будівельної конструкції трактується як 

зовнішньо керований апарат розвитку проектних правил, певний інструмент 

оптимізації конструкторських рішень [103]. Таким чином, надійність 

конструктивних елементів необхідно розглядати як суттєвий важіль впливу на 

технічні, економічні і експлуатаційні показники будівлі, або споруди. 

З огляду на сучасні тенденції розвитку [9,11,286-288], притаманні 

будівельній індустрії особливу увагу необхідно звернути на надійність і 

довговічність залізобетонних конструкцій. Проблема достовірної оцінки 

залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій, з огляду на їх широке 

використання є водночас однією з найбільш критичних в техніко-економічному 

плані і, водночас недостатньо вивченою в теорії споруд [146]. Таку 

парадоксальну ситуацію можна пояснити тим, що залізобетон, як будівельний 

матеріал являє собою комплексну синергічну систему, властивості якої 

визначаються як параметрами окремих складових компонентів, так і їх сумісною 

роботою. Зазначимо, що залізобетон необхідно розглядати не як звичайний 

однорідний матеріал, а як результат довготривалої інженерної думки і еволюції 

знань і технологій. В результаті цього, залізобетон володіє унікальними фізико-

механічними і технологічними властивостями, водночас йому притаманні 

неоднозначні механізми деградації і руйнування.  
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Залізобетонні будівельні конструкції піддаються різноманітним фізичним, 

механічним і хімічним впливам, що призводять до суттєвого зниження 

можливості виконання ними необхідних функцій [91,9391], що відображається 

параметром обмеженого терміну експлуатації в сучасних нормах [59,232,420]. 

Актуалізація проблеми достовірної оцінки довговічності і надійності 

залізобетонних конструкцій набула значної актуальності останнім часом 

внаслідок ряду причин [151,285]: 

 відсутність єдиних регламентацій щодо оцінки напружено-

деформованого стану залізобетонних пошкоджених конструкцій в чинних 

нормативних документах; 

 зростаюче поширення залізобетонних будівель і споруд, що 

експлуатуються в агресивних середовищах і в складних кліматичних 

умовах; 

 значна матеріаломісткість, складність і великі капітальні вкладення 

необхідні для підсилення, переоснащення і реконструкції залізобетонних 

споруд для приведення їх у відповідність до необхідних технічних вимог; 

 поява новітніх технологій виготовлення і зведення, класів бетону і 

арматури, поведінка яких наразі не є повністю досліджена. 

Основними параметрами, які використовують для регулювання 

довговічності залізобетонних конструкцій є класи бетону і арматури, товщина 

захисного шару, геометричні розміри конструкцій, якість матеріалів і технології 

виготовлення (наприклад, забезпечення максимального ущільнення бетонної 

суміші), розміщенням арматури в залізобетонному елементі, обмеженням водо-

цементного значення. Іншими факторами, які необхідно враховувати є рівень 

навантаження на момент підсилення, початкових дефектів і пошкоджень, клас і 

тип агресивних впливів на конструкцію [324]. Також, згідно з роботою [10] 

параметрами, які необхідно взяти до уваги є також характеристики повзучості 

бетону, ширина розкриття тріщин і ступінь наближення напружено-

деформованого стану залізобетонного елементу до граничного. 
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Широке коло проблем надійності охоплено в роботах А.І. Лантух-Лященко 

[95-104]. Необхідно, однак зазначити, що автор акцентує увагу на 

концептуальному підході до визначення залишкового ресурсу залізобетонних 

мостів, глобальне ж розв’язання даної задачі для інших типів споруд потребує 

подальшого дослідження. 

Передбачення достовірного терміну експлуатації будівельної конструкції 

є складним завданням, для вирішення якого можна виділити наступні методи 

[391]: 

 математичне моделювання поведінки конструкції, з використанням 

знань щодо механізмів руйнування і деградаційних процесів; 

 дедуктивні техніки на основі співставлення досліджуваної споруди з 

аналогічною за конструктивними і експлуатаційними ознаками; 

 розрахунки, засновані на скінченно-елементному моделюванні і 

відомостях з механіки руйнування; 

 пришвидшені експериментальні методики для створення 

достовірної картини деградаційного процесу. 

В більшості випадків оцінку довговічності будівельних конструкцій 

прийнято виконувати з використанням інженерного досвіду, відомостей 

лабораторних досліджень і багатоетапного розрахунку. При цьому пріоритетною 

постає точність відтворення напружено-деформованого стану залізобетонної 

конструкції з врахуванням різних параметрів її роботи. Розрахунок 

залізобетонних конструкцій, згідно з чинними нормами [70] необхідно 

виконувати за деформаційною моделлю з використанням реальних діаграм 

деформування бетону і арматури [11,17,19].  

На основі вище наведеного можна зробити висновок, що дослідження 

надійності і довговічності залізобетонних конструкцій, яке пов’язано з 

залишковим ресурсом - це складне і багатогранне завдання, яке вимагає від 

проектувальника інженерного досвіду і знань для прийняття максимально 

ефективних рішень. 
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1.5 Неруйнівні методи дослідження і діагностики напружено-

деформованого стану будівельних конструкцій 

Багато країн Європи і світу сьогодні зіткнулись з проблемою низького, або 

навіть незадовільного стану будівель і споруд, що перебувають в експлуатації. 

Будівельні конструкції наразі часто не відповідають базовим вимогам надійності, 

експлуатаційної придатності і функціональності. Забезпечення вище зазначених 

вимог можливе лише при належному технічному обслуговуванні будівлі 

[10,23,265]. 

Відповідно, необхідними є систематичні технічні обстеження для оцінки 

стану будівельних конструкцій, виявлення дефектів і вчасного виконання заходів 

з реконструкції і підсилення [10,23,265,266]. Таким чином отримуємо 

можливість запобігти як появі локальних пошкоджень, так і прогресуючому 

поширенню глобальних деструкційних явищ [214,266]. 

Зауважимо, що, оскільки залізобетон, як будівельний матеріал є найбільш 

поширеним, як в новому будівництві, так і серед споруд, що знаходяться в 

експлуатації тривалий термін [181-186,319], то достовірна оцінка параметрів 

його роботи у складі будівельних конструкцій є надзвичайно актуальною 

задачею. 

Всі методи для дослідження напружено-деформованого стану 

залізобетонних конструкцій можна поділити на руйнівні і неруйнівні [23,342]. 

Руйнівні методи дозволяють визначати міцнісні параметри матеріалів точно й 

ефективно, однак значною мірою впливають на довговічність і термін 

експлуатації досліджуваної конструкції [152,153,230]. Цей недолік відсутній в 

неруйнівних методах дослідження [341,352], які полягають в огляді, 

випробуванні і оцінці будівельних матеріалів, їх компонентів, не пошкоджуючи 

при цьому елементи споруди. Неруйнівні методи на сьогодні набувають 

зростаючої популярності як в лабораторних дослідженнях і наукових 

експериментах [282,323,425], так і в практичній інженерній діяльності 

[225,303,304,409].  
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Безпосередньо після зведення залізобетонних конструкцій, важливою 

задачею в сучасній практиці є визначення, чи задовольняє матеріал необхідним 

вимогам. Таким чином, важливими характеристиками, які визначають 

неруйнівними дослідженнями є густина, модуль пружності, міцність, 

водопоглинання, поверхнева твердість, а також розміщення арматури 

[10,23,265,266]. Крім того, неруйнівні методи часто застосовуються для оцінки 

стану споруди, що знаходиться в експлуатації тривалий термін, а саме для 

ідентифікації тріщин, порожнин, відшарування бетону [10,23,265,266]. До інших 

напрямків застосування неруйнівних методів дослідження належить контроль 

якості виготовлення збірних залізобетонних конструкцій, якості монолітних і 

арматурних робіт на будівельному майданчику [10,23,265,266]. Також методи 

неруйнівного контролю можуть застосовуватись для підвищення достовірності і 

перевірки руйнівних методів під час аналізу роботи конструкцій при їх 

перевантаженні, втомі, дії агресивних середовищ і температурно-вологісних 

впливах [10,23,265,266]. 

Для визначення міцності бетону найчастіше застосовують молоток 

Шмідта (також відомий як the rebound hammer test, the surface hardness test), який 

було винайдено в 1948 році інженером Ернстом Шмідтом і з того часу він не 

втратив своєї популярності [253,328,355]. Заміри виконуються декілька разів в 

різних точках на поверхні бетону з метою підвищення точності виміряних 

величин. Принцип методу базується на тому, що бетон з вищою міцністю і 

жорсткістю поглинатиме менше енергії і, відповідно, для нього величина 

відскоку буде більшою [355]. Як приклад ефективного застосування цієї 

технології наведемо роботу [328], в якій за допомогою молотка Шмідта було 

визначено основні параметри для оцінки надійності конструкції. 

Метод акустичної емісії (АЕ), - це ефективний метод для неруйнівного 

обстеження конструкцій, який полягає в використанні спеціального обладнання 

для вловлювання АЕ-сигналів від компонентів матеріалу що перебуває під 

різними видами навантаження і агресивних впливів [12,107,149,295]. Таким 

чином, метод дозволяє виконати оцінку технічного стану будівельної 
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конструкції і прогнозувати можливі механізми руйнування в критичних зонах. 

Згідно з авторами [348], оцінка стану залізобетонних конструкцій з використання 

акустично-емісійної технології застосовується в двох аспектах: для аналізу 

ступеня пошкоджень і класифікації дефектів. Методи АЕ часто застосовуються 

для класифікації тріщин в залізобетонних конструкцій і детальнішого аналізу 

напружено-деформованого стану останніх. Таким чином, на основі частотних 

характеристик акустичних хвиль можна ідентифікувати тріщини внаслідок 

розтягуючих зусиль, поперечної сили, усадочні тріщини, що дозволяє краще 

зрозуміти механізм руйнування [401]. Згідно з дослідженнями Sagar та ін. [406] 

із застосуванням акустичної емісії можна визначати для залізобетонних балок 

параметри тріщиноутворення і точку текучості. В цьому напрямку також досить 

цікавим є робота [150], автори яких пропонують достовірну і ефективну 

методику на основі акустично-емісійних параметрів для моніторингу розвитку 

корозійних пошкоджень в залізобетонних балках. 

Досить детально основні принципи і передумови застосування методів АЕ 

описано в роботі [425]. Методи з застосуванням акустичної емісії базуються на 

акустичних хвилях, які створюються конструктивним елементом в залежності 

від рівня і типу наявних в ньому напружень [425]. Акустична емісія виникає 

внаслідок випромінення додаткової енергії, яка виникає через утворення і 

розвиток тріщин, інших дефектів. Хвилі сприймаються сенсорам, які 

перетворюють їх на електричний сигнал, який в подальшому буде опрацьований 

в спеціальному програмному комплексі [425]. Двома базовими факторами, які 

визначають точність заміряних величин є затухання і швидкість хвилі [317]. 

Автори в [149] також наголошують на необхідності використання фільтруючих 

п’єзоелементів, які виділяють з-поміж усіх сигналів, ті що є індикаторами 

дефектів і підвищують точність замірів. Застосування методів акустичної емісії 

для моніторингу напружено-деформованого стану будівельних конструкцій 

також описано в роботах [12,267,384]. 

Ультразвукові (УТ) методи [71,223,228,229,333,337,376,415] базуються на 

поведінці звукових хвиль, які можна інтерпретувати як дефект в певному 



58 

 

суцільному середовищі. Принцип роботи полягає в наступному [71,223]. 

Ультразвуковий імпульс створюється п’єзоелектричним матеріалом і проходить 

через досліджувану конструкцію. При проходженні через однорідний 

непошкоджений матеріал параметри звукової хвилі залишаються стабільними. 

Зміна швидкості імпульсу ідентифікується як дефект (несуцільність матеріалу) і 

перетворюється із звукової енергії в візуальний сигнал на дисплеї приладу. 

Прилади ультразвукової дефектоскопії мають можливість працювати в широких 

діапазонах частот, що робить їх виміри надзвичайно точними і достовірними. 

Ефективність застосування таких методів залежить від температури, стану 

поверхні і орієнтації дефектів [223]. 

В ряді робіт [229,333,337,376] наведено експериментальне порівняння 

ультразвукових методів з іншими технологіями, що засвідчило досить високу 

точність УТ-технологій. Наприклад, автори [228] відзначають високу кореляцію 

між падінням швидкості ультразвуку і збільшенням акустичної емісії в 

пошкоджених зонах. Також досить близькі значення були встановлені під час 

обстеження залізобетонних конструкцій із застосуванням молотка Шмідта і 

ультразвукових методів [415].  

Досить цікавим методом неруйнівного дослідження стану конструкцій є 

інфрачервона термографія (ІТ), яка значно заощаджує час при обстеженні 

будівельних споруд значних розмірів [166,219,285,375,395]. Метод базується на 

замірюванні величини термічної радіації, яка випромінюється матеріалом і 

інтерпретує ці дані в кольорове зображення певної шкали [268,319,361,372]. 

Таким чином, дослідник отримає повне детальне зображення поверхні, з 

зазначенням ділянок із відмінними термо-інерційними характеристиками 

[283,396]. Данна технологія є дуже чутливою до термічних характеристик 

матеріалів [397]. Оскільки термічні характеристики тісно пов’язані з фізико-

механічними параметрами, то останні можуть бути ефективно визначені із 

застосуванням ІТ-методів. Серед можливих застосувань методів інфрачервоної 

термографії відзначимо наступні [165,244,396,397]: визначення прихованих 

дефектів і тріщин, включень інших матеріалів, оцінка ступеня фізичного зносу 
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будівельної конструкції, тощо. Останнім часом на основі ІТ-методів були 

розроблені техніки для визначення дефектів, що знаходиться на значній глибині 

[343]. Автори в [366] відзначають значний потенціал в застосуванні методів 

інфрачервоної термографії для моніторингу і діагностики будівель і споруд. 

Застосування ІТ-методів для визначення різних параметрів будівельних 

конструкцій, їх переваги і недоліки також досить детально описано в ряді робіт 

[216,245,298,318,322,402,411]. 

Новітній метод, що базується на застосування терагерцових (ТГ, THz) 

хвиль дозволяє отримати повноцінну тривимірну картину навіть у випадках, коли 

відсутній безпосередній доступ до досліджуваної конструкції [236,325]. Частота 

хвиль складає при цьому від 100 Гц до 10 ТГц. D. Nüßler і J. Jonuscheit [325] і 

Fosodeder P. та ін. [236] в своїх дослідженнях  зазначають наступні переваги ТГ-

методів, порівняно з іншими неруйнівними методами контролю: через низьку 

фотонну енергію, ТГ-хвилі не мають негативного впливу на людей, дозволяють 

без-контактне дослідження матеріалів і отримання загальної картини 

напружено-деформованого стану дуже високої точності, завдяки меншій 

довжині хвиль. Наразі для виконання моніторингу поширеними є дві технології 

з використанням терагерцових хвиль. Імпульсні оптичні терагерцові системи на 

основі спектроскопії в певному часовому інтервалі застосовуються для 

неруйнівного контролю дуже тонких шарів матеріалу і спектроскопічних 

досліджень (замірювання товщини і виду матеріалу). Принцип роботи полягає у 

застосуванні надчутливих імпульсних лазерів, які генерують ТГ-хвилі, при 

цьому заміряють як амплітуду, так і фазу ТГ-імпульсів [236,320]. Друга 

технологія базується на застосуванні безперервного випромінювання, що 

генерується мікро-хвильовими генераторами і є доцільною для більш товстих 

шарів матеріалу і для зменшення загального часу дослідження [325]. Цей метод 

є досить дорогим і вимагає високого рівня підготовки дослідників, однак 

останнім часом він набуває все більшого поширення [162,262,270,291,358]. Як 

стверджується авторами [241] технології із застосуванням Тг–хвиль сприяють 
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енергозбереженню, скороченню термінів виконання робіт і більш ефективному 

контролю якості будівельної продукції. 

Методи із застосуванням магнітоскопії [267,317] базуються на поведінці 

феромагнітних матеріалів під впливом магнітного поля. Завдяки високій 

магнітній проникності частинки розташовуються в напрямку прикладеної 

магнітної сили, формуючи таким чином силові лінії. Спотворення цих ліній 

визначають місце розташування дефекту в матеріалі. При цьому розділяють 

активні і пасивні методи магнітоскопії, залежно від наявності початкового 

магнітного поля [412]. 

Методи на основі механо-електричних перетворень описано в роботах 

[238,336]. Принцип його застосування наступний: до досліджуваного зразка 

прикладаються пружні механічні зусилля, в результаті яких в матеріалі зразка 

поширюються електричні хвилі. При наявності порожнин спостерігаються 

спотворення цих хвиль, на основі яких і формується повна картина дефектів. 

Цікавим є дослідження Jason Maximino C. Ongpeng [328], в якому наведено 

детальний порівняльний аналіз різних методів неруйнівного дослідження для 

моніторингу залізобетонних конструкцій. Зокрема, автор [328] на ряду з 

ультразвуковими, термографічними і акустично-емісійними методами відзначає 

високу ефективність методу цифрової кореляції. Метод цифрової кореляції 

зображень сьогодні набуває надзвичайної популярності і тому актуальним 

питанням є більш детальне дослідження даної методики. Детальний опис 

наведено в п. 1.6. 

Також можна відмітити інші методи неруйнівного контролю, які знайшли 

своє застосування для визначення напружено-деформованого стану будівельних 

конструкцій: електромагнітні [198,282,309], глибинні датчики [38], електричні 

[315,383], термографічні [323,434], методи радіаційного контролю, 

спектрального аналізу та оптичні [163,224,276,305]. 

Неруйнівні дослідження показали досить високу ефективність для 

обстеження залізобетонних конструкцій, що піддаються впливам корозії 

[10,87,88,226,294]. Наприклад, авторами [299] запропоновано методику для 
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чисельного моделювання надійності кородованих залізобетонних елементів, 

вхідними даними для якої були результати неруйнівних досліджень. 

Отже, методи неруйнівного контролю в більшості випадків являють собою 

комплексні технічні системи, які об’єднують спеціальне алгоритмічне і 

математичне програмне забезпечення із функціональними пристроями для 

заміру, перетворення і обробки заміряних даних [226]. Часто використання 

технологій неруйнівної оцінки надійності конструкції передбачає глибокий 

статистичний аналіз вихідний аналіз і декілько-етапне моделювання процесів в 

них [257]. Впровадження автоматизованих комп’ютерних систем в неруйнівні 

методи досліджень на сьогодні займає важливе місце серед інтересів інженерів-

науковців світу, оскільки такий підхід дозволяє приймати оптимальні рішення як 

на етапі розробки проекту, так і протягом експлуатації будівлі [252,338]. 

Наприклад, як зазначено в роботі Pacana та ін. [330] методи неруйнівних 

досліджень є ефективними при впровадженні концепцій сталого розвитку і 

підвищенні екологічних показників в будівельній галузі. 

На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що впровадження 

методик неруйнівного контролю дозволяє структуровано і якісно описати 

проблему напружено-деформованого стану, достовірно оцінити залишковий 

ресурс будівельних конструкцій. 

1.6 Використання цифрової кореляції зображень в практиці дослідження 

матеріалів та конструкцій 

Достовірне вимірювання деформацій в матеріалі є важливим аспектом в 

дослідженні напружено-деформованого стану будівельних конструкцій. 

Деформаційні параметри матеріалу визначаються відсотком зміни довжини 

відносно до її початкового значення і можуть бути в подальшому застосовані для 

оцінки інших фізико-механічних характеристик матеріалу (коефіцієнта 

Пуассона, модуля Юнга), ва також для побудови повної діаграми напружено 

деформованого стану, тощо [211]. Останнім часом дослідження поведінки 

матеріалів під навантаженням набувають все більшої деталізації і, відповідно, 

з’явилась потреба в методиках для побудови повної картини розподілу 
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деформацій на поверхні елемента [211]. В результаті цього традиційні методи 

дослідження поведінки конструкцій останніми роками все більше витісняються 

новітніми удосконаленими засобами, найбільш відомим серед яких є метод 

цифрової кореляції зображень (ЦКЗ). 

Як зазначають Doyle [224] і Gruner [255], історичні передумови сучасних 

методів вимірювання на основі аналізу зображень склались ще за часів Леонардо 

да Вінчі в 1480-1492 р. Протягом наступних трьох століть було розвинуто 

основні математичні принципи розрахунку (Heinrich Lambert, The Free 

Perspective, 1759) і практичного застосування (Daguerre, 1837) [390]. Наука 

аналітичної фотометрії заклала перші кроки до розвитку методів ЦКЗ. В цій 

галузі необхідно відмітити дослідників Sturms і Haick (1883), Sebastian 

Finsterwald (1899), Otto von Gruber (1924), Earl Church (1945), Dr. Hellmut Schmid 

(1953). Однією з перших робіт, в якій описано цифрову кореляцію зображень у 

формі, близькій до сучасної було дослідження Gilbert Hobrough, який порівнював 

аналогові представлення зображень для отримання більш точних даних стосовно 

стану досліджуваного об’єкту [326].  

Rosenfeld [349] описує подальший розвиток методів ЦКЗ в 1960-х-1970-х 

роках як поступове наближення підходів до оцінки характеристик окремих 

субстанцій на більш деталізованому рівні і подальшої алгоритмізації методів 

аналізу і співставлення зображень. Паралельно з цим експериментальна механіка 

твердого тіла розвивалась здебільшого в напрямках голографії 

[159,187,203,282,280], лазерної спектральної фотографії [160,234,297,400] і 

інтерферометрії [200-203,272,340,404], в результаті чого значно еволюціонували 

технології вимірювань із застосуванням когерентних джерел світла. Серед 

дослідників цього періоду необхідно відмітити Yamaguchi [420], який застосував 

показники лінійної деформації для аналізу плоского повороту. 

Метод цифрової кореляції зображень,- це оптичний метод, в основі якого 

лежить математичний кореляційний аналіз цифрових зображень досліджуваного 

елементу в різних напружено-деформованих станах [211]. Алгоритм методу 

включає безперервне захоплення зображень цифровою камерою під час процесу 
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деформування конструкції під навантаженням, в результаті чого дослідник 

отримує можливість оцінити зміни в поверхневих характеристиках матеріалу і 

зрозуміти поведінку конструктивного елементу. Для застосування методу на 

досліджувану поверхню зразка наносять спектр з точок певної густини (певний 

точковий візерунок) [211]. При аналізі першим розглядається зображення 

поверхні до прикладання навантаження (reference image), з яким порівнюються 

зображення, що відповідають різним етапам процесу деформації (deformed 

images). Усім «деформованим» зображенням притаманний інший, відмінний від 

початкового розподіл крапок по поверхні. За допомогою спеціального 

програмного забезпечення виконується математичне співставлення зміщень в 

точкових візерунках і будується повна карта розподілу деформацій і зусиль (див. 

рис.1.1). Серед найбільш поширених програмних комплексів, які застосовуються 

для обробки даних можна виділити VIC-2D (Correlated Solutions Company, [405] 

і ARAMIS (GOM Company) [329]. 

 

Рис.1.1.Принципова схема деформацій в методі цифрової кореляції зображень 

(схема Бліхарського Я.З.) 

Згідно з [197], цифрова кореляція зображень є надзвичайно гнучкою в своїх 

галузях застосування. Наприклад, окрім звичайних умов роботи будівельної 

конструкції, доцільними напрямками застосування даного методу є дослідження 

втомних напружень і тріщин в металі, накопичення термічних напружень в 

матеріалі, динамічних випробувань, тощо [197,430]. Автори в [180] зазначають, 

що метод ЦКЗ на сьогодні є одним з найкраще розвинутих способів поєднання 
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теоретичного підходу з контрольованим рівнем точності і експериментальних 

даних, в результаті чого отримуємо повну інформаційну модель досліджуваної 

конструкції. 

Попередньо до виконання дослідження необхідно визначатись з 

основними параметрами лабораторної установки, до яких належать наступні: 

роздільна здатність цифрового зображення (кількість стовпців пікселів c , 

кількість рядків пікселів r), ширина w і висота h зразка, відстань між камерою і 

зразком d, фокусна відстань лінзи f і параметри візерунку з точок на 

досліджуваній поверхні. Принципова схема всіх приладів, які використовуються 

під час зняття показів наведена на рис.1.2. 

 

 

Рис.1.2. Змінні параметри в методі цифрової кореляції (схема Бліхарського Я.З.) 

Розширення c×r відповідає кількості пікселів, яке містить зображення і 

характеризує, наскільки точно може бути відтворене зображення [211]. Якісна 

характеристика прийнятої густини точкового візерунку визначається площею 

поверхні, яка припадає на кожен піксель зображення. Для цього можна 

застосувати такі вирази:  

,w

w

c
                                                    (1.4) 

,h

h

r
                                                    (1.5) 
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де 
w –ширина зони поверхні, яка відображається одним пікселем 

зображення, 
h - те саме, довжина зони. 

При цьому приймають, що 
w h   (за більшим значенням з рівнянь (1.4)-(1.5). 

Фокусна відстань,- це дистанція (в мм) між оптичним центром лінзи і 

фокусною точкою, збільшення якої зменшує відстань до зображення, яке може 

бути зафіксоване камерою [211]. Таким чином, змінюючи фокусну відстань 

можна досягнути максимального чіткого відображення досліджуваної 

поверхні. 

Параметри точкового візерунку є іншим важливим фактором, оскільки 

вони визначають, наскільки точно можуть бути розраховані переміщення. 

Візерунок, згідно з рекомендаціями [211], повинен містити достатню кількість 

крапок різного розміру. Ефективність візерунку визначається кількістю 

пікселів, що припадають на кожну крапку p (10, 20 і 30 пікселів для малих, 

середніх і великих точок, відповідно). Доцільний розмір крапки тоді можна 

визначити залежно від співвідношення кількості крапок різних розмірів і 

області поверхні, яка відображається одним пікселем зображення (
w h    ): 

 

p   .                                                 (1.6) 

Способами оптимізації візерунку з точок займались дослідники 

[187,188,206]. Наприклад, автори в [205] на основі ряду експериментальних 

досліджень встановили, що найбільш оптимальним варіантом є візерунок з 

крапками різного радіусу. В [193] зазначається, що візерунок з оптимальною 

контрастністю, розміром і густиною доцільно формувати автоматизовано на основі 

комп’ютерного моделювання. Параметри крапок можна також оптимізувати на 25 

%, шляхом застосування чисельного показника якості розподілу [204,208]. 

Останнім часом було розроблено технологію Micro Speckle Stamping, яка 

використовує матеріали з високою електричною і оптичною контрастністю, який 

не залишає слідів між точками візерунку і є особливо доцільним для поверхонь 

складної конфігурації і великих площ [194]. 
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Дані, отримані при безперервній зйомці після цього інтерпретуються 

програмним комплексом як відносні деформації виду ,x y  , на основі яких маємо 

можливість побудови повних діаграм в координатах «напруження-деформації» 

[27,178,218,249,354,363]. До прикладів застосування цифрової кореляції для 

отримання повної інформаційної моделі напружено-деформованого стану поверхні 

також можна віднести дослідження [339,350,414,424]. Окрім отримання картини 

деформацій на площині, методи ЦКЗ дозволяють також тривимірне моделювання 

характеристик конструкції, що практично неможливо здійснити традиційними 

засобами [193,421]. 

Необхідно виділити групу дослідників, що присвятили свою роботу способам 

оптимізації методу ЦКЗ [243,273,275,307,413,419]. Найбільш доцільними методами 

такої модифікації методів ЦКЗ є використанням різних обмежувальних 

коефіцієнтів для зменшення обсягу даних, які необхідно опрацювати, а також 

удосконалення технологій передачі і обробки зображень. Наприклад, Forsey A. і 

Gungor S. [235] відзначають, що найбільш оптимальним методом співставлення і 

апроксимації даних є метод із застосуванням кубічної функції. Sjödahl [380] 

спромігся зменшити вдвічі випадкову похибку шляхом модифікації кореляційної 

функції. Дослідник [380] пропонує застосування комплексної кореляційної 

залежності, яка отримується шляхом поєднання звичайної автокореляційної і 

градієнтної функцій з матрицею Гесе. Для зниження впливу зовнішніх негативних 

факторів, до яких відносимо умови освітлення, шум, зміни в розмірах зразка, 

неточності в точковому візерунку, доцільно застосовувати інтерполяцію за 

методом Ньютона [360].  

На основі теоретичного моделювання і експериментальної апробації в роботі 

[371] запропоновано оптимізоване формулювання поняття статистичної похибки 

при застосування ЦКЗ. При застосуванні зворотного композиційного алгоритму 

Гауса-Ньютона можна знизити рівень впливу зовнішніх похибок на достовірність 

вихідних даних [189]. Метод регуляризації на основі «медіанного фільтрування 

даних» запропоновано в [413], на основі чисельного порівняння встановлено, що 

такий підхід значно підвищує точність результатів.  
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Оскільки напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій, 

особливо при наявності пошкоджень є складною інженерною задачею, то методи 

цифрової кореляції зображень при їх дослідженні застосовуються досить часто 

[310,347,370]. 

Наприклад, K.L. Apedo та ін. [158] завдяки застосуванню ЦКЗ отримали 

можливість змоделювати, глибоко проаналізувати механізми руйнування в бетонах 

різного типу і, відповідно, оптимізувати їх гранулометричний склад. 

Ефективність застосування методів ЦКЗ для аналізу механізмів руйнування і 

тріщиноутворення в бетонних матеріалах відмічена в роботах [261,308]. 

Наприклад, Gonzáles та ін. в [251] виконали повне чисельне моделювання 

нелінійних процесів, що мають місце в зоні навколо тріщини. Таким чином, було 

встановлено рівень концентрації напружень, пітінг-фактори, зони пластичного 

деформування та інші параметри, що дозволяють глибше зрозуміти складну 

поведінку матеріалу на етапі руйнування [251]. 

Автори [261] також зазначають, що із застосуванням методів ЦКЗ 

отримується можливість побудувати повне поле деформацій в зоні тріщини, чи 

дефекту. 

Необхідно виділити дослідження Chen та ін. [204], де наведено наочний 

приклад динамічного спектрального аналізу моделі залізобетонного моста шляхом 

кореляції зображень. Було визначено основні форми коливань, частоти, 

переміщення і динамічні зусилля в конструктивних елементах [204]. Крім того, цим 

способом отримаємо можливість запису повної історії динамічних переміщень і 

зусиль, криві зусиль і переміщень можуть, в свою чергу застосовуватись для 

визначення динамічних параметрів досліджуваної споруди [203]. Аналіз 

динамічних параметрів методами ЦКЗ також описано в роботах [271,316,346]. 

До окремої групи віднесемо роботи [119,233,365,373,386,398], в яких увагу 

приділено моделюванню роботи композиційних матеріалів, які часто 

застосовуються для підсилення залізобетонних конструкцій. В цьому випадку, 

методи цифрової кореляції зображень дозволяють розглянути досліджувану 

конструкцію як гетерогенну синергічну систему із складною неоднозначною 
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поведінкою. Ефективність різних методів підсилення досліджували також Funari і 

Verre [237], Marcinczak, і Trapko [311]. Так, застосування методів ЦКЗ дозволяє 

виконати ґрунтовний чисельний аналіз несучої здатності похилих перерізів 

залізобетонних балок при підсиленні їх металевими обоймами і визначити 

механізми тріщиноутворення при різних рівнях навантаження [237]. Міцність 

похилих перерізів при підсиленні цементуючими матеріалами і поліпропіленовими 

композиційними стрічками описано в [311]. 

На основі проведеного огляду можна стверджувати, що методи із 

застосуванням цифрової кореляції зображень мають надзвичайно широкі 

перспективи застосування для діагностики, моніторингу і контролю стану 

будівельних конструкцій і матеріалів. Такі алгоритму є універсальними для 

дослідження деформаційних процесів різних матеріалів для різних за геометрією 

конструкцій. Методи ЦКЗ дозволяють отримати повну просторову інформаційну 

модель стану конструкції і прийняти оптимальні і ефективні рішення як на стадії 

проектування, так і при реконструкції існуючих будівель і споруд. 

1.7 Висновки з розділу 1 

1. За аналізом огляду літературних джерел встановлено, що причини 

пошкодження залізобетонних конструкцій, зокрема робочої арматури, в 

Україні та закордоном є широко вивченим питанням. 

2. Основною причиною пошкодження залізобетонних конструкцій є вплив 

негативного навколишнього середовища, зокрема агресивного. Вплив 

пошкодження залізобетонного конструкцій полягає не тільки в зміни 

геометричних параметрів, а і в зміні фізико-механічних характеристик 

матеріалів залізобетонних конструкцій. 

3. Аналіз огляду виконаних досліджень показує, що на даний час недостатньо 

вивчено проблему визначення напружено-деформованого стану та 

залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій з пошкодженнями 

термічно-зміцненої арматури та їх діагностики із застосуванням сучасних 

методів, зокрема цифрової кореляції зображення. На підставі цього 

поставлено задачі досліджень, які виконано в даній роботі. 



РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ 

2.1 Методика визначення деформацій з використанням цифрової кореляції 

зображень. Загальні принципи 

Практика експлуатації бетонних і залізобетонних елементів, які 

використовують у будівельній галузі показує, що досягнення гранично-

рівноважного стану в цих елементах проходить в локалізованих місцях. Це 

пов’язано з багатьма факторами, як конструктивного та і технологічного 

характеру. Зокрема наявність зварних швів арматури в залізобетонних елементах 

конструкцій (балки, плити перекриття та ін.) змінює розрахунковий напружено-

деформований стан в таких перерізах та впливає на довговічність і несучу 

здатність. Після тривалої експлуатації залізобетонних конструкцій в межах таких 

місць локалізується концентрація напружень та деформацій, що може 

призводити до розвитку незворотних процесів. Визначаючи реальний 

напружено-деформований стан на основі класичних критеріїв не завжди можна 

отримати точну відповідь. В таких випадках оцінку несучої здатності елементів 

конструкцій необхідно проводити на підставі критеріїв та інваріантних фізико-

механічних характеристик матеріалів за якими можна встановити реальну 

міцність та довговічність. 

Підтвердженням неоднорідного напружено-деформованого стану по 

довжині залізобетонної балки є утворення тріщин в бетоні. Це пов’язано із 

різною величиною граничних деформацій бетону і арматури по довжині та 

локалізацією деформацій в місцях підвищеної концентрації. 

В сучасних дослідженнях з проблем міцності металічних матеріалів при їх 

пружно-пластичному деформуванні використання стандартних силових методів 

реалізують у поєднанні з технологіями спекл-метрології [345,378,379,389]. В 

цьому напрямку перспективним є вимірювання переміщень визначення 

деформацій в локальному об’ємі, де напружено-деформований стан є практично 

однаковий. Метод цифрової кореляції зображень (ЦКЗ) базується на порівнянні 

розподілів інтенсивності спекл-картин оптично-шорстких поверхонь. Метод 
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враховує інформацію тільки про інтенсивність оптичного поля без врахування 

фазового складника. Разом з тим поєднання інтенсивностей кореляційних піків з 

відповідними алгоритмами розрахунку на субпіксельному рівні дає можливість 

отримати високу точність вимірювань за простішого апаратурного забезпечення 

у порівнянні з технологіями електронної інтерферометрії [254,279,344]. 

При деформуванні тіла, як на поверхні так і в середині матеріалу (метал, 

бетон) процес супроводжується формуванням різних розривів і перепадів 

фазового поля спекл-зображення у зонах сингулярностей, різних поверхневих 

неоднорідностей. Для кількісної оцінки напружених зон поверхні матеріалу 

методами спекл-інтерферометрії є практично неможливо, оскільки при 

кореляційному фрагменті в спекл-картин фазову складову не враховують. Разом 

з тим методи ЦКЗ можна використовувати для оцінки полів переміщень і 

деформацій без обмежень. Тому такі підходи можна використовувати як 

ефективні технології при визначенні напружено-деформованого стану на 

гладких поверхнях, а також деталей з концентратором напружень. 

Відомо ряд інформаційних технологій, які базуються на реєстрації зміщень 

у двох координатах. Найбільш відомою є цифрова кореляція зображень (“digital 

image correlation”) на основі лазерного освітлення поверхні [148,358], метод 

вимірювання цифрового переміщення спеклів (“digital spekle-displacement 

measurement”) в якому використовують некорегентне освітлення поверхні 

[201,200,345] і електронна спекл-фотографія [379]. Основною суттю цих 

технологій це є проведення операцій над спекл-картинами оптично шорсткої 

поверхні, які виконують в однаковій послідовності з врахуванням деяких 

відмінностей. 

Процес реалізації технології вимірювання ЦКЗ включає наступні етапи. 

Спочатку досліджувану поверхню освітлюють когерентним (лазерним) світлом 

або некогерентним випромінюванням після чого спекл-зображення цієї поверхні 

реєструють матричним детектором у вигляді ПЗЗ-матриці або КМОН-матриці 

комплементарний металооксидний напівпровідник, що входить до складу 
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цифрової камери або відеокамери. Принципова схема реєстрації зображень 

поверхні матеріалу подана на рис. 2.1). 

 

 

Рис.2.1. Принципова схема реєстрації зображень. 

Первинним в реалізації методу цифрової кореляції зображення (ЦКЗ) є 

процес реєстрації спекл-картини недеформованої (вихідної) поверхні, яку 

досліджують (зображення 1, рис. 2.2), що описується функцією r(x,y) і rm,n, а 

також спекл-картину здеформованої поверхні (зображення 2 рис. 2.2). 

 

 

Рис.2.2. Розклад зображення r(x,y) на квадратні фрагменти rm,n (x,y) та їх 

виділення без покриття сусідніх фрагментів (а) і (b). 

Зображення 1 і 2 (рис. 2.2), що зареєстровані відеокамерою заносять у 

персональний комп’ютер у цифровому вигляді з відповідним програмним 

n 

r(x,y) 

а 

m rm,n 

n 

r(x,y) 

b 

m rm,n 
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забезпеченням. Ці зображення в подальшому описують функціями r(x,y) і S(x,y). 

У подальшому здійснюють розклад кожного цифрового зображення 1 і 2 на дві 

матриці МхN прямокутних фрагментів 𝑍𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) і 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦)  однакових 

розмірів, де m=1…М; n=1…N. 

Можна вибирати фрагменти як без перекриття так і із перекриттям. В 

основному використовують фрагменти які мають квадратну форму 8х8, 16х16, 

32х32, 64х64 пікселя. 

В подальшому визначають переміщення кожного фрагмента 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦)   

зображення 2 відносно фрагмента rm,n(𝑥, 𝑦)  зображення 1 з такою ж нумерацією, 

що і фрагмент 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦). При цьому розглядають фрагменти 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) як 

частину спотвореного шумами і завадами фрагмента rm,n(𝑥, 𝑦) , який зміщений 

відносно свого початкового положення на відстань: 

∆𝑙 = √(∆𝑥)2 + (∆𝑦)2.     (2.1) 

Відомо, що на зображенні 2 можна знайти такий фрагмент 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) який 

відповідає спотвореному шумами і завадами фрагменту rm,n(𝑥, 𝑦) (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3. Визначення фрагмент rm,,n(x,y) (а) та його трансформованого шумами і 

завадами виду 𝑆�̅�,𝑛(𝑥, 𝑦) (b) 

Вираз для аналітичного встановлення фрагмента 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) буде мати 

вигляд: 

𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) = �̅�𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) = 

= 𝑟𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦)𝑚𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) + 𝑛𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦),     (2.2) 

де 𝑚𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) – мультиплікативний шум; 

𝑛𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) – адитивний шум. 
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а 

m rm,,n(x,y) 
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Для визначення величини переміщення ∆𝑙 кожного фрагмента 𝑆�̅�,𝑛(𝑥, 𝑦) 

відносно відповідного фрагмента 𝑍𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) використовують операцію крос-

кореляції [202]. 

𝐶�̅�,𝑛(∆𝑥, ∆𝑦) = ∫ ∫ 𝑟𝑚,𝑛
+∞

−∞

+∞

−∞
(𝑥, 𝑦)�̃�𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) + ∆𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦.   (2.3) 

За цим формується крос-кореляційний пік, максимум якого відповідає 

положенню зміщеного фрагмента 𝑍𝑚𝑖𝑛(𝑥, 𝑦) відносно вихідного. За спрощеною 

схемою здійснюють крос-кореляцію двох фрагментів. 

𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) = �̅�𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) + 𝑔𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦).   (2.4) 

𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) = �́�𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) ∙ �́�(𝑥, 𝑦) + �́�(𝑥, 𝑦) + 𝑓𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦).  (2.5) 

Тут �̅�𝑚,𝑛 – спільна частина фрагментів; 

𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) і 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦); 𝑚𝑚,𝑛́ (𝑥, 𝑦), 𝑛𝑚,𝑛́ (𝑥, 𝑦) – мультиплікативний і 

адаптивний шуми у зсунутому субфрагменті �́�𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦);  𝑔𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) – 

частина фрагмента 𝑟𝑚,𝑛; 𝑓𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) – частина фрагмента 𝑆𝑚,𝑛 (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4. Розташування фрагментів і субфрагментів у спекл-картинах  
𝑟(𝑥, 𝑦) (а) та 𝑆(𝑥, 𝑦) (b) 

Таким чином крос-кореляція функції  𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) і 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) виразиться 

наступним чином: 

𝐶𝑚𝑖𝑛(∆𝑥, ∆𝑦) = ∫ ∫ 𝑟𝑚,𝑛
+∞

−∞

+∞

−∞
(𝑥, 𝑦)𝑆∗

𝑚,𝑛(𝑥 + ∆𝑥, 𝑦 + ∆𝑦) + ∆𝑦 𝑑𝑥 𝑑𝑦, (2.6) 

де * - символ комплексно спряженої функції. 

В результаті цього максимум  m,n – го кореляційного піка зміщений на 

відстань ∆𝑙𝑚,𝑛 = √(∆𝑥𝑚,𝑛)2 + (∆𝑦𝑚,𝑛)2 відносно свого початкового положення 
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піка, що формується в результаті автокореляції вихідного фрагмента 𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦). 

Таким чином, відстань ∆ 𝑙 відповідає зміщенню фрагмента 𝑆𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) відносно 

вихідного 𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) . 

Для цифрових обчислень вираз у дискретній формі можна привести до 

виду [381].     

С𝑚,𝑛(𝑘, 𝑙) = ∑ ∑ 𝑟𝑚,𝑛(𝑖, 𝑗) 𝑆𝑚,𝑛
∗

𝑗 (𝑖 + 𝑘, 𝑗 + 𝑙)𝑖 ,          (2.7) 

де і=1…І;  j=1…J – відліки функцій 𝑟𝑚,𝑛 і 𝑆𝑚,𝑛;   k=1…K, l=1…L – відліки 

крос-кореляційної функції С𝑚,𝑛. 

На практиці для розрахунку С𝑚,𝑛(𝑘, 𝑙)  використовують спрощену формулу 

[220]: 

С𝑚,𝑛(𝑘, 𝑙) = 𝐹𝑑
−1[С𝑚,𝑛(𝑝, 𝑔)] = 𝐹𝑑

−1{𝑅𝑚,𝑛(𝑝, 𝑔) + 𝑆𝑚,𝑛
∗ (𝑝, 𝑔)} (2.8) 

де 𝑅𝑚,𝑛(𝑝, 𝑔) = 𝐹𝑑{𝑟𝑚,𝑛(𝑖, 𝑗)};  𝑆𝑚,𝑛(𝑝, 𝑔) = 𝐹𝑑{𝑆𝑚,𝑛(𝑖, 𝑗)}, 

де 𝐹𝑑 , 𝐹𝑑
−1 – оператори прямого і зворотного дискретного двовимірного 

перетворення Фур’є: р=1…Р, q=1… Q- відліки функцій Rm,n у Фур’є області: 

I=J=K=L=P=Q  

Використавши формулу (2.7) обчислюють переміщення піка для цілої 

кількості пікселів, що забезпечує визначення положення кореляційного піка із 

субпіксельною точністю. 

Використавши теорему зміщення за Фур’є перетворення та формулу (2.8) 

отримують вираз для зміщеної функції {С𝑚,𝑛}𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 на частку відліків можна 

записати у вигляді [256,275]. 

С𝑚,𝑛(𝑘, 𝑙)(С𝑚,𝑛)𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 = 𝐹𝑑
−1{С𝑚,𝑛(𝑝, 𝑔) exp [−

2𝜋(𝑎𝑥𝑝+𝑎𝑦𝑔}

𝑃
]}   ( 2.9) 

де 𝑎𝑥, 𝑎𝑦- дробові значення переміщень. 

Тоді зміщення вихідного фрагмента 𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦) в двох 

взаємоперпендикулярних напрямках можна визначити за залежностями: 

∆𝑥 = 𝑘 + 𝑎𝑥 ,                                            (2.10) 

∆𝑦 = 𝑙 + 𝑎𝑦 ,                                             (2.11) 

де 𝑎𝑥, 𝑎𝑦- дробові значення переміщень, 𝑘, 𝑙- відліки крос-кореляційної 

функції С𝑚,𝑛 в відповідних напрямках. 
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Для обчислення переміщення піка тобто функції (С𝑚,𝑛)𝑠ℎ𝑖𝑓𝑡 з 

субпіксельною точністю використано алгоритм Сьодаля-Бенкерта. 

В роботах [345,362,405] запропоновано для підвищення точності 

використовувати фільтр дробового ступеня, в результаті кореляційний пік 

звужується. Вихідний кореляційний сигнал С�́�,𝑛(𝑘, 𝑙) виразиться формулою 

С�́�,𝑛(𝑘, 𝑙) = 𝐹𝑑
−1 {

[𝑅𝑚,𝑛(𝑝,𝑔)𝑆𝑚,𝑛
∗ (𝑝,𝑔)]

[𝑅𝑚,𝑛(𝑝,𝑔)𝑆𝑚,𝑛
∗ (𝑝,𝑔)]𝑡/2},   (2.12) 

де t - параметр фільтра, і набуває лише дійсні значення. 

Враховуючи, що фільтр при цьому погіршує вихідний сигнал шляхом 

підсилення високочастотних шумів, в результаті понижується достовірність 

визначення положення піка. Для зменшення впливу в роботі [381,382] додатково 

після фільтрації використовують алгоритм біпараболічної інтерполяції. 

Наступним етапом є формування матриці кореляційних піків (рис. 2.5), 

переміщення яких записують у вигляді матриці векторів переміщень з 

використанням рівняння: 

∆�̅�𝑚,𝑛 = (∆𝑥)𝑖̅ + (∆𝑦)𝑗,̅                                       (2.13) 

або матриці векторів деформацій з використанням формули: 

�̅�,𝑛 =
∆ 𝑥𝑚,𝑛

𝑏𝑥
𝑖̅ +

∆ 𝑦𝑚,𝑛

𝑏𝑦
𝑗,̅                                      (2.14) 

де 𝑖,̅ 𝑗 ̅-одиничні напрямні вектори для вектори переміщень ∆�̅�𝑚,𝑛,  𝑏𝑥 , 𝑏𝑦 – 

мінімальні бази визначення деформацій вздовж осей х і у , які рівні віддалям між 

центрами сусідніх фрагментів  𝑟𝑚,𝑛(𝑥, 𝑦)вздовж цих осей, ∆𝑥𝑚,𝑛, ∆𝑦𝑚,𝑛,  -

зміщення в двох взаєоперпендикулярних напрямках максимуму m,n–го 

кореляційного піка. 

Для спрощення розрахунків на практиці, як правило приймають  𝑏𝑥 =  𝑏𝑦, 

тобто  2𝑏𝑥 = 2𝑏𝑦,  3𝑏𝑥 = 3𝑏𝑦 і т.д. таким чином матриці векторів переміщень і 

деформацій поверхні можна розглядати, як двовимірні поля спекл-картин 

переміщень або деформацій з врахуванням лінійного збільшення систем 

реєстрації. 
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Рис.2.5. Матриця кореляційних піків, отримана в результаті 

пофрагментної крос-кореляції зображень 

2.2 Методика випробування бетону, побудови повної діаграми 

деформування з низхідною віткою та визначення коефіцієнта Пуассона 

Було сформовано 5 кубиків розмірами 100х100х100 мм, 5 призм розмірами 

100х100х400 мм, 9 бетонних призм розмірами 600х150х150 мм та 30 бетонних 

кубиків розмірами 150х150х150 мм. Дослідження проводили 

експериментальним методом. Для визначення деформацій за метод цифрової 

кореляції зображення використано 2 камери. А саме, було використано 

монохроматичні камери “Grasshopper 3” фірми Flir (Канада) з об’єктивом 

Computar F25/2.8 та з об’єктивом Canon EF 70-200MM F/2.8 L IS III USM  

(рис. 2.6). 

 
Рис. 2.6 Загальний вигляд камер “Grasshopper 3” фірми Flir 

Технічні характеристики камер подано в табл. 2.1. 
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Табл. 2.1 

Технічні характестики камери “Grasshopper 3” фірми Flir (Канада) 

Найменування показника Характеристика 

Назва моделі GS3-U3-91S6M-C 

Анлогово-цифровий конвертор 14-bit 

Кольоровість Моно 

Частота кадрів 9 

Мегапікселі 9.1 

Розмір пікселей 3.69 

Розширення 3376х2704 

Тип сенсору CCD 

Діапазон експозиції 0.040 мс до 32 с 

 

Технічні характеристики камери було перевіно на спеціально 

виготовлених штампах з різними розмірами пікселей. Технічні характестики 

повністю відповідають представленим фірмою-виробником (рис. 2.7). 

 
Рис. 2.7. Перевірка технічних характеристик камери 

Метод цифрової кореляції зображення для фіксації деформацій потребує 

створення спектлів на дослідженій поверхні.  
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Відомі різні способи створення спеклтів. Найбільш популярні є напилення 

фарбою за допомогою аерозольного балончика або нанесення за допомогою 

спеціально виготовлених роликів з голками відповідного діаметра або 

штампами. Аерозольне нанесення є досить складним для виконання точних 

розмірів спектлів, а спеціальні ролики з голками або штампи є досить 

дороговартісні та мають також недоліки в якості нанесення.  

У праці [254] запропоновано спосіб нанесення спектлів на металеву 

поверхню. Даний метод полягає в попередньому роздруку на папері спектлів 

необхідної конфігурації з використанням лазерного принтера. Після цього 

поверхню паперу прикладають до металевої поверхні та нагрівають. В 

подальшому спекли переносяться з паперу на поверхню сталі.  

Цей спосіб дав ідею розроблення способу для нанесення спектлів на 

поверхню бетону.  

Суть методики створення спектлів, що пропонується, полягає в 

наступному. Попередньо поверхня бетону шліфується до максимального 

вирівнювання поверхні за допомогою болгарки та каменю для шліфування 

(рис. 2.8). 

 
Рис. 2.8. Вирівнювання поверхні бетону дослідної призми 

Після цього поверхня бетону очищається розчинником (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9. Очищення поверхні бетону дослідних призм за допомогою 

розчинника 

На наступному етапі роздруковуються спектли на папері за допомогою 

лазерного принтера та прикладаються до поверхні бетону. Після чого верхня 

поверхня папера ретельно просочується ацетоном (рис. 2.10) та вирівнюється 

поверхня паперу по бетону. Важливим моментом є час просочування, процедуру 

необхідно виконувати швидко, оскільки ацетон почне розчиняти спектли і вони 

стануть розмиті на поверхні бетону. Отриманий результат наведено на рис. 2.11.  

  
а б 

Рис. 2.10. Створення спектлів на поверхні бетону. а – процес просочування 

роздрукованих спектлів на поверхню; б – вирівнювання спектлів на поверхні 

В результаті виконання цієї методики отримано рівномірні контрастні 

спектли з ідеальними їх розмірами необхідної конфігурації. 

Першим етапом було випробування бетонних кубиків з попередньо 

нанесеними чорними спектлами різної конфігурації. Метою цих випробувавань 

було визначення оптимальних розмірів спектлів для можливості в подальшому 
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обробки зображення. Попередньо планувалось виконання спектлів діаметром 

0.5 мм з густичною 70 % та варіацією 75 (рис. 2.12). 

Після випробування кубиків 100х100х100 мм встановлено, що міцність 

склалала fcm,cube=63.8 Mpa, що відповідає класу бетону С40/50. Також діаметр 

спектлів для запланованої ділянки досліджень (100х400 мм) в бетонних призмах 

прийнято 1 мм з густиною 70 % та коефіцієнтом варіації 75 %.  

 
Рис. 2.11. Результат нанесення спектлів на поверхні бетону 

 
Рис. 2.12. Загальний вигляд випробування бетонних кубиків 

150х150х150 мм 

Випробування бетонних призм 400х100х100 мм виконували на 

гідравлічному пресі ПГ-250 з максимальним навантаженням 250 тс (рис. 2.13). 

Для перевірки методики цифрової кореляції зображення на бетонній призмі 

додатково встановлювали суб-мікронний індикатор з ціною поділки 0.001 мм. 

Деформації контролювались з періодом часу кожні 250 мс. Оскільки прес не має 
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можливості запису навантаження в часі, то для запису навантаження 

використовували додаткову третю камеру зі швидкості 50 кадрів/сек.  

Для контролю та перевірки деформацій з метод цифрової кореляції 

зображення на призму додатково встановлено мікроіндикатор з точністю 

0.001 мм. База вимірювань індикатора складала 200 мм. 

 
 

Рис. 2.13. Загальний вигляд дослідної установки. 1 – LED освітлення, 2 – камера 

з об’єктивом Computar F25/2.8, 3 - камера з об’єктивом Canon EF 70-200MM F/2.8 L IS 

III USM, 4 – камера для контролю навантаження, 5 – ноутбук для запису зображень, 6 

– ноутбук для запису навантаження, 7 – дослідний зразок (вигляд з камери 2) 

Деформації для кореляції зображень записували 2 камери зі швидкість 

250 мс (1/4 сек). Для освітлення використовували 2 LED лампи.  

Для обробки цифрових зображень та отримання в результаті деформацій 

бетону використовували спецалізоване програмне забезпечення. У програму 

закладений алгоритм аналізу спеклів, що дає можливість отримання відносних 

переміщень в будь-якій ділянці чи на будь-якій базі.  
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2.3 Методика визначення деформації арматури в локальному об’ємі 

методом ЦКЗ 

При проведенні досліджень з визначення характеристик опору 

деформуванню і руйнуванню матеріалів принципово і важливо є встановити їх 

істинну величину, яка буде інваріантною до масштабного фактору та умов 

навантаження. При деформуванні твердого тіла на початковій стадії процес 

відбувається рівномірно по всьому об’єму, а при досягненні межі текучості, коли 

порушується прямопропорційна залежність між напруженнями і деформаціями 

відбувається локалізація самого процесу деформування. Формується певний 

об’єм в тілі зразка, де напружено-деформований стан є максимальний. В такому 

випадку оцінювати поведінку та міцність матеріалу необхідно за 

характеристиками, які змінились і будуть істинними, особливо в «шийці» перед 

розривом зразка. Для цього є недостатньо використовувати класичні і сучасні 

математичні методи із граничними переходами нескінченно малих і великих 

величин. Матеріали в реальних конструкціях лише наближено можуть 

задовільнити умови однорідності оскільки вони є неоднорідні. Інформацію про 

поведінку матеріалу та зміну механічних характеристик можна отримати на 

підставі замірів зміни геометричних розмірів методом ЦКЗ. Такі характеристики 

необхідні і для встановлення терміну безпечної експлуатації елементів 

конструкцій, які працювали протягом певного періоду і привели до 

нагромадження пошкоджень в матеріалі. 

Необхідно зауважити, що використання числових методів розрахунку не 

дає можливості встановити граничне значення напружень і деформацій. 

Для однорідного тіла, що перебуває під дією зовнішніх сил лінійну 

деформацію можна визначити на базі b  за формулою 

= 𝑙𝑖𝑚
𝑏∗−𝑏

𝑏
,     (2.15) 

де b – база; b*- розмір після прикладання зусилля. 

В умовах плоскої деформації для будь якої точки поверхні переміщення і 

деформації мають свої компоненти вздовж двох осей 
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𝑥𝑦 = {

𝜕𝜈
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+
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𝜕𝑢
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2
+ (

𝜕𝜈
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2
  − скінченні.

                (2.16) 

По осі Оу величина деформацій буде: 

𝜕𝜈

𝜕𝑦
= lim

∆𝑦→0

Δ𝜈

Δ𝑦
= lim

∆𝑦→0

Δ𝑏

𝑏
,    (2.17) 

де 𝑏 – розмір бази вимірювання. 

Для реальних умов граничний перехід 𝑏 → 0 виконати не реально і розмір 

бази повинен охоплювати десять розмірів зерен для металу та бетону. 

Для циліндричного зразка базою вимірювання переміщень є довжина 

робочої частини зразка l0. Відносне видовження (деформацію) зразка визначають 

як відношення приросту довжини зразка Δ𝑙 = 𝑙 − 𝑙0 до початкової довжини 

робочої зони  

𝑠𝑝 = Δ𝑙 𝑙0⁄  .     (2.18) 

За однорідного напружено-деформованого стану розмір бази при 

розрахунку деформації може бути довільним (рис. 2.14 Лінія 1) 

 

Рис.2.14 Збіжність деформації в однорідному (1) та неоднорідних (2,3) 

станах матеріалу 
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При переході матеріалу в процесі деформування із однорідного в 

неоднорідний (рис. 2.14 лінія 2, 3) стан було введено поняття істинної 

(логарифмічної) деформації: 

�̅�𝑝 = ln(1 + Δ𝑙 𝑙0⁄ ) = ln (1 + 𝑠𝑝).   (2.19) 

Для визначення оптимального розміру бази розтягували дискові зразки із 

сталі 20 товщиною 3 мм діаметром 120 мм і боковим надрізом, який слугує 

концентратором напружень, де проводять вимірювання переміщень при 

розтягуванні з використанням методу ЦКЗ (рис. 2.15). 

 

Рис.2.15 Дисковий зразок із сталі 20 для випробування на позацентровий 

розтяг 

Визначення переміщень методом ЦКЗ полягає у програмній обробці 

цифрових зображень поверхні зразка в процесі розтягу для відстежування 

переміщень множини точок для подальшого розрахунку деформацій. На 

досліджувану поверхню наносять малюнок еластичною фарбою. 

Ділянку поверхні зразка освітлюють некогерентним джерелом світла та 

реєструють зображення досліджуваної ділянки за допомогою відеокамери. 

Поетапно реєструють вихідне зображення поверхні зразка без деформації а 

також деформованої (рис. 2.16). 

Зареєстровані цифровою камерою зображення А і С в цифровому виді 

зберігаються у комп’ютері (рис. 2.16). Принципова схема поверхні зразка 

арматури діаметром 20 мм подана на рис. 2.17. 

Алгоритми для обробки цифрових зображень методом цифрової кореляції 

зображення використано із [220,389]. 
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а б 

Рис.2.16 Схематичне представлення визначення переміщень і деформацій 

методом ЦКЗ: а- вихідна поверхня; б) – здеформована 

 

Рис. 2.17. Принципова випробування арматури на розтяг за методом ЦКЗ: 

1 - проточена арматура, 2- лазерний модуль, 3 – відеокамера, 4- місце 

максимальної деформації 

Для вимірювання переміщень вертикальних v горизонтальних u  двох 

довільних точок А і В (рис. 2.16). На поверхні, які спричинені дією 

навантаження, а також визначення деформацій  на базі b між двома точками 

необхідно знайти на зображенні здеформованої поверхні точки А' і В', які можуть 

бути у вигляді прямокутників. Після цього відповідним алгоритмом, який 
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закладено в програмне забезпечення (ПЗ) для ЦКЗ на зображенні здеформованої 

поверхні відшукується ділянка з таким же розподілом відтінків пікселів. В 

результаті цього визначають координати точок А' і В' на здеформованій 

поверхні, і компоненти u  і v  та їх переміщення відносно вихідних положень на 

первинному зображенні. 

Складові деформацій обчислюють за закладеними в алгоритмі ПЗ 

формулами: 

𝑥𝑥 =
𝜕𝜈

𝜕𝑥
+

1

2
(

𝜕𝑢

𝜕𝑥
)

2
+ (

𝜕𝜈

𝜕𝑥
)

2
, 

 

 (2.20) 
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2
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𝜕𝑦
)

2
. 

 

 

Точність вимірювання переміщень визначається роздільною здатністю 

цифрової камери. Зокрема за наявним ПЗ роздільна здатність становить 0,01 

пікселя і по відносній деформації 0,01%. Для прикладу вибору оптимальної бази 

визначення деформацій розтягували стандартний дисковий зразок із сталі 20 з 

боковим надрізом на механічній розривній машині FР-100 за швидкості 

переміщення рухомої траверси 2 mm/min. 

В процесі випробувань реєстрували навантаження, а сигнали записували у 

комп’ютер за допомогою аналого-цифрового перетворювача (АЦП) і 

відповідного програмного забезпечення. Ділянку поверхні фотографували таким 

чином, щоб перший кадр був вихідним при частоті зйомки 1 fps рівній частоті 

реєстрації зусилля навантаження (рис. 2.18). 

Встановлено, що за статичного навантаження Р=1200 kg розрахували 

деформації для чотирьох довжин баз. При цьому дві найменші бази числові 

розміри яких дають дуже близькі значення деформацій, тобто ці деформації 

практично не залежать від бази і є оптимальними. 
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Рис. 2.18. Розподіл переміщень (a)  та деформацій (b) перед вершиною 

концентратора для баз вимірювання:  – 10.2 mm; – 4mm;.  – 1.5 mm; x – 0.5 mm. 

2.4 Методика визначення зміни механічних характеристик термозміцненої 

арматури за розподілом мікротвердості в перерізі стержня 

Механічні властивості металів і сплавів та їх з’єднань, зокрема міцність, 

пружність, пластичність і ін. є вихідними даними при проєктуванні механізмів 

конструкцій та споруд. Разом з тим у багатьох випадках пряме визначення 

механічних характеристик металів на основі побудови діаграм розтягу, кручення 

і ін. є утруднене. 

Для таких випадків використовують методи за якими визначають 

характеристики пластичності, мікротвердості і за відомими співвідношеннями 

встановлюють величину напружень та деформацій. 

Зокрема вимірювання твердості в поверхневому шарі металу вдавлювання 

індентора дає змогу досягти тривісного напруженого стану. 

Особливістю такої деформації є те що вона протікає тільки в певному 

об’ємі здеформованого металу під наконечником. Тому такий підхід дає 

можливість проведення випробувань на поверхнях тіл різної форми. При вимірі 

мікротвердості за методом Вікерса визначають твердість окремих зерен, фаз, 

структурних складових сплаву, а не усереднену твердість. 

При проведенні випробувань на мікротвердість необхідно правильно 

провести підготовку поверхневого шару зразка. Для цього нарізають зразки із 



88 

 

термозміцненої арматури різного діаметра висотою 20 мм. Після цього один 

торець шліфують кругом на шліфувальному верстаті. Після цього на 

полірувальній установці поверхню полірують. Поверхня зразків для 

вимірювання мікротвердості  HV повинна бути вільна від «наклепу». Відстань 

між центром відбитка, при визначенні твердоміром Вікерса, і краєм зразка 

приймають не менше чим 2,5 d  (d1 mm, d – діаметр відбитку). Для одержання 

достовірних середніх значень здійснюють 510 вимірів. Випробування твердості 

за Вікерсом проводять на стаціонарних твердомірах типу ПМТ-3 (рис. 2.19). 

 
Рис. 2.19. Мікротвердомір ПМТ-3 

При вимірюванні твердості за Вікерсом в поліровану поверхню зразка 

втискують алмазний індентор у формі чотиригранної піраміди з кутом при 

вершині 136. Після зняття навантаження, що діяло протягом 10-15 с виміряють 

діагональ відбитка d, що залишився на поверхні зразка. Число твердості за 

Вікерсом НV  визначають діленням навантаження в кілограмах на площу бокової 

поверхні отриманого пірамідального відбитка 

𝐻𝑉 =
2𝑝 𝑠𝑖𝑛

𝛼

2

𝑑2 =
1,8544𝑝

𝑑2 .    (2.21) 

В результаті випробування вимірюють тільки діагональ d отриманого 

відбитка. Знаючи навантаження Р знаходять число мікротвердості. 



89 

 

Вимір твердості за Вікерсом проводять наступним чином. Підготовлений 

зразок полірованою поверхнею догори встановлюють на столик. Поворотом 

маховика за годинниковою стрілкою столик приладу піднімають майже до 

контакту з алмазною пірамідою, що закріплений в оправці. За допомогою 

рукоятки пускового важеля приводять в хід механізм навантаження, який через 

важіль передає тиск вантажу на алмазну піраміду і знімає навантаження при 

розвантаженні. Механізм навантаження поступово повертається у вихідне 

положення. Залишкове зняття навантаження визначається за допомогою 

звукового сигналу. Після столик опускають і підводять мікроскоп, встановлений 

на штанзі і прикріплений до станини та заміряють довжину діагоналі відбитка 

оптичним мікрометром. На окулярі мікроскопа є дві шторки рухома і нерухома 

з якою з’єднується лівий кут відбитка. Мікрометричним гвинтом переміщують 

рухому шторку до контакту із правим кутом відбитка. Переміщення рухомої 

шторки, коли вона контактує з кутом відбитка, і буде величиною довжини його. 

Підготовку механізму, що навантажує для нового випробування роблять 

натисканням рукоятки взводу. 

В результаті випробувань на поверхні зразка одержують відбиток у вигляді 

ромба, обраховують середнє значення. 

Методом індентування визначають характеристику пластичності 

матеріалу Н , яка встановлюється як частка пластичної деформації в загальній 

пружно-пластичній деформації під індентором 

 

𝛿𝐻 =
𝜀𝑝

𝜀𝑡
=

𝜀𝑝

𝜀𝑒+𝜀𝑝
= 1 −

𝜀𝑝

𝜀𝑡
,   (2.22) 

де 𝑝, 𝑒, 𝑡 – пластична, пружна та загальна деформація відповідно. 

На відміну від прийнятих на практиці характеристик пластичності 

(видовження до руйнування  та поперечне звуження ) характеристика 

пластичності Н відповідає фізичному визначенню пластичності, як схильності 

матеріалу зазнавати залишкові деформації, тобто незворотньо деформуватися. 

Характеристики НV і Н характеризують поведінку матеріалу в локальному 
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об’ємі до пружно-пластичного деформування. Стандартні механічні 

характеристики є усередненими величинами і залежать від розмірів зразків, які 

випробовують. Параметр пластичності зв’язані з характеристиками матеріалу які 

визначені за стандартом. Зокрема: 𝛿𝐻 = 1 − 14,3(1 − 𝜈 − 2𝜈2)
𝐻𝑉

𝐸
,  E,V – модуль 

Юнга і коефіцієнт Пуассона. 

Величина твердості за Вікерсом НV пов’язана із величиною напружень 

текучості матеріалу залежністю: 

НV=3,2 y       (2.23) 

Дана методика дає можливість встановлювати величину напружень та 

деформацій матеріалу у випадках коли неможливо виготовити стандартні зразки 

для випробувань на розтяг, а також для деталей з нерівномірними 

характеристиками в поперечному перерізі. В таких випадках по перерізу деталі 

мають різний структурний стан матеріалу, а також і різні механічні 

характеристики. В таких випадках при розрахунку елементів конструкцій на 

міцність необхідно враховувати зміну механічних характеристик в поперечному 

перерізі. 

Зокрема термозміцнена арматура шляхом гартування і миттєвого 

охолодження має різну зеренну структуру по перерізу тому механічні 

характеристики по перерізу такої арматури будуть змінюватись. 

2.5 Визначення енергії деформування і руйнування термозміцненої 

арматури 

При проектуванні та виготовленні залізобетонних елементів конструкцій 

використовують арматуру для армування з метою підвищення міцності і 

довговічності. При розрахунку таких елементів за основну фізико-механічну 

характеристику приймають величину допустимих напружень при розтягу, яку 

визначають згідно класичних стандартних методів. Також  при цьому 

визначають модуль Юнга, та межу текучості матеріалу. В сучасному будівництві 

для зниження матеріалоємності залізобетонних конструкцій при збереженні 

міцності для деформування використовують термозміцнену арматури. Крім 

цього, внаслідок технологічних процесів виготовлення арматури під час 
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прокатки в поперечному перерізі стержнів можуть мати місце нерівномірні 

характеристики поперечного перерізу – вищі характеристики міцності назовні 

перерізу і дещо нижчі всередині. В таких випадках встановити границю міцності 

можна для суцільної арматури. Однак зміна зовнішнього розміру (корозія, 

механічне пошкодження) приводить до зміни міцнісних і деформаційних 

характеристик, внаслідок зміни структури зовнішніх шарів в арматурних 

стержнів. Тому використання таких арматур вимагає адекватної оцінки зміни 

фізико-механічних характеристик вихідного як зовнішніх так і окремих 

внутрішніх шарів. Найбільш повну оцінку фізико-механічних характеристик 

термозміцненої арматури можна отримати на основі енергетичного підходу 

оскільки енергія деформування і руйнування є адитивною величиною і може 

бути визначена як сума всіх складових. Теоретично обгрунтовано два типи 

енергетичних критеріїв: перший полягає в оцінюванні загальної кількості 

поглиненої енергії руйнування у твердому тілі, другий тип базується на 

оцінюванні величини питомої енергії деформування і руйнування в локальному 

об’ємі матеріалу де формується зона передруйнування.  

Зокрема відомо деякі підходи до визначення поглинутої енергії 

руйнування у матеріалі зразка. Для цього проводять випробування на ударну 

в’язкість призматичних зразків Шарпі з концентратором на удар. У цьому 

випадку використовують критерій «критичної енергії пластичного 

деформування» [217] в якому застосовано поняття енергія затрачена на 

руйнування [388] і поглинута енергія деформації та руйнування [331].  

Енергетичний підхід, що базується на визначенні питомої енергії 

руйнування в малому об’ємі розвинутий Джілмотом [248]. В цьому критерії 

використано характеристику «поглинута питома енергія до руйнування», яка є 

ідентичною критерію прийнятому у роботах Г. Сі [25]. 

Енергетичний підхід є найбільш загальним і повним для оцінювання 

характеристик опірності пружно-пластичних матеріалів деформуванню і 

руйнуванню, враховуючи, те що не має обмежень на розміри пластичної зони. В 

умовах пружно-пластичного деформування до настання гранично-рівноважного 
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стану матеріал поглинає енергію, яка виникає від роботи зовнішніх сил. При 

досягненні енергією критичної для даного матеріалу величини виникає тріщина 

і відбувається локалізація деформації та наступає руйнування. У цьому випадку 

критерієм руйнування є умова досягнення критичного значення питомої енергії 

деформування, тобто величини питомої енергії руйнування [25]. 

Величина питомої енергії руйнування  Wc не залежить від розмірів тіла та 

умов навантаження і є фундаментальною характеристикою опору матеріалу 

деформуванню та руйнуванню [374]. Складовими питомої енергії, необхідної 

для руйнування, в загальному випадку є величини енергії, яка затрачається на 

пружне деформування, енергію пластичного деформування і енергію росту 

тріщини. Енергія пружного деформування і енергія росту тріщини є на порядок 

менші за енергію пластичного деформування. В роботі [377] показано енергію, 

поглинену одиницею об’єму при деформуванні аж до руйнування, яку можна 

визначати за величиною площі під кривою «істинні напруження і – істинна 

деформація і: 

𝑊𝑐 = ∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑 𝑖𝑗
𝜀𝑐

0
.     (2.24) 

Величина 𝑊𝑐 є практично важливою фізико-механічною характеристикою, 

оскільки визначається значенням сили міжатомних зв’язків. 

В роботі [248] запропоновано величину питомої енергії руйнування 

визначати на основі експериментальних даних, одержаних при розтягу 

циліндричних зразків за формулою: 

𝑊𝑐 =
𝜎0,2+2𝜎𝑏

3
(

𝑑0
2

𝑑𝑚
2 − 1) + (𝜎𝑏

𝑑0
2

𝑑𝑚
2 + 𝜎𝑐𝑟.іст) 𝑙𝑛

𝑑𝑚

𝑑𝑛
,   (2.25) 

де 𝜎0,2 – умовна границя течіння; 

𝜎𝑏 – умовна межа міцності; 

𝜎𝑐𝑟.іст – критичні істинні напруження; 

𝑑0 - початковий діаметр зразка; 

𝑑𝑚 – діаметр зразка при максимальному навантаженні; 

𝑑𝑛- найменший діаметр, заміряним після руйнування зразка. 
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Для аналізу закономірностей пластичного деформування матеріалу за 

різних умов необхідно враховувати питому енергію деформування в області де 

матеріал знаходиться в стані зосередженої (локалізованої) текучості. 

Визначення питомої енергії руйнування 𝑈𝑓 наведено у праці [377] 

рекомендується проводити за формулою: 

𝑈𝑓 = 𝑊𝑐 = 𝑈𝑚 + 𝑈𝑛𝑓,     (2.26) 

де 𝑈𝑚 – питома енергія деформування до моменту локалізації (мДж/м3) – початок 

утворення «шийки (рис. 2.20, 2.21) 

 

Рис. 2.20. Умовна діаграма деформування «𝜎 − 𝛿» 

 

Рис. 2.21. Істинна діаграма руйнування і визначення питомої енергії 

деформування 

Даний критерій побудований на класичному визначенні звуження в 

кінцевому етапі руйнування з врахуванням зокрема поперечного звуження , а 
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статичного навантаження при локалізації пластичних деформацій виникає у 

певному не відомому наперед місці тому встановити умовну величину 

напружень текучості 𝜎0,2 не завжди можна. В процесі деформування 

відбувається зміна поперечного перерізу в локалізованому місці текучості, тому 

ця зміна може бути не прямопропорційною, тобто змінюватись за лінійною 

залежністю. 

Питома енергія руйнування матеріалу має одинаковий зміст, як для 

гладкого зразка, так і зразка з концентратором напружень в елементі конструкції. 

Разом з тим для визначення питомої енергії руйнування необхідно 

встановити напружено-деформований стан (деформації і напруження) в 

локальному об’ємі матеріалу, що знаходиться в місці найбільших напружень і 

деформацій. За класичними підходами реалізувати підхід, щодо визначення 

напружено-деформованого стану в локальному об’ємі є досить складною 

задачею. Розвиток сучасних методів вимірювання зокрема оптико-цифрових 

дозволяє контролювати зміну переміщень в локальному об’ємі з високою  

точністю (до 1 мкм). Цей метод базується на кореляційному порівнянні 

розподілів інтенсивностей спекл-картин оптично-шорстких поверхонь 

[180,253,377]. За даним підходом враховується інформація про інтенсивність 

оптичного поля, а фазова інформація втрачається. 

Разом з тим у поєднанні з алгоритмами визначення інтенсивностей 

кореляційних піків на субпіксельному рівні оптичні поля забезпечують  високу 

точність вимірювань при спрощеному апаратурному забезпеченні у порівнянні з 

технологіями електронної спекл-метрології. Перевагою методу ЦКЗ для 

досліджень є реєстрація поля переміщень на ділянках деформування де 

спостерігаються розриви фазового поля. Тому технологія досліджень механізмів 

пружно-пластичного деформування і руйнування з використанням методу ЦКЗ є 

ефективним інструментом. Метод ЦКЗ забезпечує отримання повного поля 

зміщень і деформацій у зоні вимірювань завдяки порівнянню цифрових 

зображень поверхні зразка у вихідному і здеформованому станах. ЦКЗ є 
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різницевим оптичним методом вимірювання на основі цифрової обробки 

зображень і числових обчислень. 

Цей оптичний метод грунтується на цифровій обробці за відповідним 

алгоритмом ряду зображень поверхні зразка, які отримані за відомих значень 

зусилля навантаження за допомогою фотокамери. На кожному наступному 

зображенні по відношенню до попереднього визначають переміщення поверхні 

в межах фрагмента, а віднісши величину переміщення до розміру фрагмента 

встановлюють значення деформації. Крім розподілу поля двох складових 

деформації хх і уу та визначення переміщення будь-якої точки досліджуваної 

ділянки метод дає можливість розрахувати деформацію на  будь-якій базі в 

межах зображення за допомогою спеціальних віртуальних екстензометрів. Це 

дає можливість замінити механічні екстензометри і тензорезистори при 

вимірюванні видовження та звуження зразка, а також побудувати діаграму 

деформування. 

При проведенні лабораторних досліджень зразків матеріалів 

використовують 2D ЦКЗ, разом з тим необхідно правильно підібрати оптику у 

відповідності до розмірів дослідної ділянки та забезпечити якісне освітлення. 

Використання методу ЦКЗ дає певні переваги і підвищує точність та 

інформативність самого процесу дослідження фізико-механічних характеристик 

матеріалу, зокрема при визначенні інваріантних характеристик -деформацій та 

напружень зокрема: 

1) проста апаратна частина- цифрова камера для запису цифрового 

зображення поверхні зразка до і після прикладання зусилля 

навантаження. Не вимагає спеціальної підготовки поверхні зразка. На 

поверхню зразка для покращення зображень наносять фарбою 

крапковий малюнок; 

2) для досліджень використовують джерело штучного або природнього 

світла. Метод можна використовувати в лабораторних та природніх 

умовах; 
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3) метод ЦКЗ оперує цифровими зображеннями, які зареєстровані на 

різних цифрових пристроях, тому зображення можна обробити 

безпосередньо програмним забезпеченням. 

Для реалізації методу ЦКЗ існує комерційне програмне забезпечення 

зокрема ARAMIC німецької компанії GOM Company, VIC-2D  американської 

компанії, які включають усе необхідне апаратне забезпечення. Оригінальне 

програмне забезпечення для ЦКЗ та відповідні вимірювальні системи створені у 

Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України. 

Вважаючи, що використання термозміцненої арматури в залізобетонних 

конструкціях передбачає зварювання, що буде змінювати фізико-механічні 

характеристики поверхневого зміцненого шару в результаті чого відбувається 

зниження опірності деформуванню та руйнуванню. Такий же вплив буде 

спостерігатись при нагромадженні пошкоджень під дією корозивного 

середовища. Тому необхідно проводити дослідження та визначати 

характеристики термозміцненої арматури, а також дослідити зміну 

характеристик внаслідок появи пошкоджень у поверхневому зміцненому шарі, 

та в центральній зоні арматури, де матеріал знаходиться у вихідному термічно-

необробленому стані. Для таких випадків випробовують зразки трьох типів. 

Перший тип випробовують суцільну термозміцнену арматуру. Другий тип зразка 

це проточують арматуру 20 до 16 мм і висотою 50 мм. Третій тип зразка це 

проточена арматура до 10 мм висотою 50 мм. 

Для всіх трьох типів зразків при випробуванні на осьовий розтяг записують 

діаграму «зусилля – переміщення». 

Після проведення досліджень з визначення істинних напружень та 

деформацій необхідно опрацювати та аналізувати отримані результати зокрема 

побудувавши залежність зміни «S-e». Площа під цією кривою встановлює 

величину питомої енергії руйнування Wc. Разом з тим для оцінювання 

проміжного значення питомої енергії деформування або ступеня енергетичного 

пошкодження залізобетонної балки за встановленою величиною деформації 

методом ЦКЗ необхідно використати аналітичний опис апроксимаційної кривої. 
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Тобто при навантаженні залізобетонної балки та визначення величини істинної 

деформації методом ЦКЗ, провівши вертикальну пряму, можна оцінити 

величину енергії пружно пластичного деформування та відношення величини W 

до граничного значення Wc, яке буде визначати ступінь енергетичного 

пошкодження. 

Алгоритм апроксимації експериментальних даних призначений для 

побудови наближеної функції, що найбільш близько проходить біля даних точок 

чи біля даної неперервної функції. Це дає можливість дослідити чисельні 

характеристики та якісні властивості об’єкта. За отриманими даними можливо 

виконувати прогнозування стану арматури та залізобетонної балки після певного 

періоду експлуатації та оцінити втрату несучої здатності. Таким чином 

отримавши експериментальні дані для різних складових, зокрема деформування 

бетону в розтягнутій зоні, розтягу термозміцненої арматури та деформування 

зони стиску бетону їх можна апроксимувати аналітичною залежністю типу: 

𝑆𝑖(𝑒) = 𝑚𝑒𝑖
1/𝑛,     (2.27) 

де m i n – коефіцієнт апроксимації. Таким чином знаючи для трьох зон істинні 

діаграми деформування і руйнування залізобетонної балки можна з 

допомогою розрахункової програми Wolfram Mathematica розрахувати 

величину питомої енергії деформування і руйнування. У даній програмі 

використовується функція  Noh linen 2 Model Fit.  Дані задаються у вигляді 

точок, для нашого випадку крива а Ехр[bxx]. У результаті отримуємо функцію  

𝑆 = 𝑚𝑒𝑛,     (2.28) 

де m i n – константи. 

Зокрема для термозміцненої суцільної арматури 20мм m=723,88; n = 

0,6603; 16мм: m=687,74; n = 0,5698; 10мм: m=602,99; n = 0,4250.  

2.6 Висновки з розділу 2 

1. Розроблено програму експериментальних досліджень бетонних призм та 

кубів і зразків арматури для визначення їх фізико-механічних характеристик. 

2. Розроблено методику випробування бетонних призм із застосуванням методу 

цифрової кореляції зображення та суб-мікронних безпровідникових 
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компютиризованих індикаторів з можливістю отримувати повні діаграми 

руйнування σ-ε бетону та визначати поперечні деформації і коефіцієнт 

Пуассона на всіх стадіях навантаження до руйнування зразків. 

3. Запропоновано методику визначення мікротвердості поперечного перерізу 

арматури класу А500С, з прогнозування виявлення зміцненого шару та його 

розподілу в поперечному перерізі стержнів. 

4. На базі існуючих стандартів і норм та з використанням методу цифрової 

кореляції зображень запропоновано методику випробовувань та визначення 

фізико-механічних характеристик арматури з врахуванням її неоднорідних 

властивостей в поперечному перерізі стержнів. 
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РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК 

3.1 Програма експериментальних досліджень залізобетонних балок. 

Конструкція дослідних зразків 

Для досягнення і виконання поставленої мети та відповідно задач 

досліджень було запроектовано та виготовлено 34 залізобетонні балки натурних 

розмірів 2100×200×100 мм (рис. 3.1), 9 бетонних призм розмірами 

600×150×150 мм, та 30 бетонних кубиків розмірами 150×150×150 мм, 9 

циліндрів діаметром 150 мм і висотою 300 мм, а також 5 кубиків 100×100×100 мм 

та 5 призм 400×100×100 мм (рис. 3.2).  

      

Рис.3.1. Загальний вигляд дослідних зразків (залізобетонні балки) 

 

Рис.3.2. Загальний вигляд дослідних зразків (бетонні призми, кубики та циліндри) 
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Для визначення фізико-механічних характеристик було прийняту 

арматури класу А500С (найбільш розповсюджену) та підготовлено 50 зразків 

арматури діаметром 20 мм та 42 зразки арматури діаметрами 12, 14, 16, 18, 22, 

25 та 32 мм довжиною 600 мм (рис. 3.3). Арматура класу А500С використана як 

робоча арматура дослідних залізобетонних балок 

                                                                                          

Рис.3.3. Загальний вигляд дослідних зразків термічно-зміцненої  

арматури класу А500С 

Залізобетонні балки було поділено на 7 серій, кожна з серій відрізнялась 

діаметром робочої арматури. 1 серія – робоча арматура діаметром 20 мм, 2 серія 

– 12 мм, 3 серія – 14 мм, 4 серія – 16 мм, 5 серія – 18 мм, 6 серія – 22 мм, 7 серія 

– 25 мм, 8 серія – 28 мм та 9 серія – 32 мм. У зразках 1 серії пошарово виконано 

зточення термічно-зміцненого шару робочої арматури з діаметра 20 мм до 12 мм 

з кроком 2 мм. У зразках 6 серії зточнено зміцнений шар робочої арматури з 

діаметра 22 мм до діаметра 16 мм, а у зразках 7-9 серії зточено зміцнений шар 

робочої арматури з діаметра 22, 25, 28 та 32 мм до діаметра 20 мм. Програма 

досліджень наведено в таб. 3.1. 

Прийняті наступні умовні позначення: К – контрольні зразки; Б – 

непошкоджена балка; БП – пошкоджена балка (табл. 2.1). Перша цифра означає 

серію балок, Друга цифра – це порядковий номер зразків (1…34). У зразках  

2-ї…5-ї серій робоча термічно-зміцнена арматура непошкоджена. Це виконано 

для того, щоб встановити чи існує ефект зменшення несучої здатності 

залізобетонних балок 1-ї серії (діаметром 20 мм) з пошкодженою термічно-

зміцненою арматурою у порівнянні з еквіваленою площею поперечного перерізу 
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термічно-зміцненої арматури непошкоджених зразків, для встановленні 

прогнозованої несучої здатності та залишкового ресурсу.  

Табл. 3.1 

Програма досліджень експериментальних залізобетонних балок з 

робочою термічно-зміцненою арматурою 

№ Маркування 

Вихідний 

діаметр зразка, 

мм 

Діаметр після 

зточування, мм 
Примітки 

1 КБ-1.1 

20 

- контрольні, 

непошкоджені 2 КБ-1.2 - 

3 БП-1.3 18 зточений зміцнений 

шар арматури 4 БП-1.4 18 

5 БП-1.5 16 зточений зміцнений 

шар арматури 6 БП-1.6 16 

7 БП-1.7 14 зточений зміцнений 

шар арматури 8 БП-1.8 14 

9 БП-1.9 12 зточений зміцнений 

шар арматури 10 БП-1.10 12 

11 Б-2.11 
12 

- 
непошкоджені 

12 Б-2.12 - 

13 Б-3.13 
14 

- 
непошкоджені 

14 Б-3.14 - 

15 Б-4.15 
16 

- 
непошкоджені 

16 Б-4.16 - 

17 Б-5.17 
18 

- 
непошкоджені 

18 Б-5.18 - 

19 Б-6.19 

22 

- 
непошкоджені 

20 Б-6.20 - 

21 БП-6.21 16 зточений зміцнений 

шар арматури 22 БП-6.22 16 

23 Б-7.23 

25 

- 
непошкоджені 

24 Б-7.24 - 

25 БП-7.25 20 зточений зміцнений 

шар арматури 26 БП-7.26 20 

27 Б-8.27 

28 

- 
непошкоджені 

28 Б-8.28 - 

29 БП-8.29 20 зточений зміцнений 

шар арматури 30 БП-8.30 20 

31 Б-9.31 

32 

- 
непошкоджені 

32 Б-9.32 - 

33 БП-9.33 20 зточений зміцнений 

шар арматури 34 БП-9.34 20 
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Аналогічно у зразках 6-9 серії робоча термічно-зміцнена арматура пошкоджена 

до відповідних діаметрів зразків 2-5 серії. Детально результати випробування 

описано в розділі 6 роботи. 

Експериментальні зразки виготовлені довжиною 2100 мм, ширина складає 

100 мм, а висота прийнята 200 мм (рис. 3.4). Посередині експериментальних 

зразків балок був передбачений проріз розмірами 40х250 мм для доступу до 

розтягнутої робочої термічно-зміцненої арматури (рис. 3.5). Доступ до 

розтягнутої робочої арматури був необхідним для застосування методики 

цифрової кореляції зображення. Проте, отвір розташований у розтягнутій зоні та 

не впливав на несучу здатність чи деформативність дослідних зразків. 

 

 

Рис. 3.4. Опалубні креслення дослідних залізобетонних балок 

 

  

Рис. 3.5. Розташування отвору у залізобетонних балках для доступу до 

розтягнутої робочої арматури 

Конструктивний каркас для дослідних залізобетонних балок було 

запроектовано 2-х типів. У всіх типах, як конструктивна повздовжня арматура в 
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стиснутій зоні, виконана з 2-х арматур діаметром 6 мм класу А240С, відстань між 

ними складала 40 мм. Перший тип каркасу для залізобетонних балок серій 1-5 (з 

робочою термічно-зміцненою арматурою діаметрами 12, 14, 16, 18 та 20 мм). В 

них поперечна арматура виконана у вигляді U-подібних хомутів діаметром 6 мм 

класу А240С з кроком 75 мм (рис. 3.6).  

 

 

Рис. 3.6. Загальний вигляд кармування для залізобетонних балок 1-6 серій 

Другий тип для балок серій 6-9 (з робочою термічно-зміцненою арматурою 

діаметрами 22, 25, 28 та 32 мм) виконано з поперечною U-подібною арматурою 

діаметром 6 мм класу А240С з кроком 50 мм (рис. 3.7).  

Таким чином, залізобетонні дослідні балки запроектовані так, щоб 

руйнування проходило в зоні чисного згину за нормальними перерізими з 

виклюкченням руйнування опорних ділянок за похилими перерізами. Загальний 

вигляд конструктивних залізобетонних каркасів подано на рис. 3.8. 

З’єднання конструктивної арматури у просторовий каркас виконували 

контактним зварюванням у заводських умовах. З’єднання конструктивного 

каркасу з робочою розтягнутою термічно-зміцненою арматурою виконували 

обвязувальними хомутами без зварювання робочої арматури. Загальний вигляд 
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робочої термічно-зміцненої арматури подано на рис. 3.9. Робочу арматуру, згідно 

програми дослідження, попередньо пошкоджували рівномірним обточуванням 

посередині стержня на ділянці довжиною 120 мм перед бетонуванням зразків 

(рис. 3.9). 

 

 

Рис. 3.7. Загальний вигляд армування для залізобетонних балок 7-9 серій 

Склад бетону прийнято Ц:П:Щ=1:1:2.24 при водоцементному відношенні 

В/Ц=0.4. Цемент марки М500 Франківського цементного заводу. Для 

покращення рухомості бетонної суміші використано суперпластифікатор 

«Хризофлюїд» (Франція, ρ=1.148 г/см3) та повітропоглинаючу добавку 

«Хризоїра» (Франція, ρ=1.03 г/см3). Пісок використано кварцевий Славутського 

кар’єру Хмельницької області без домішок з модулем крупності Мс=2.00, щебінь 

гранітний Селіщанського кар’єру Рівненської області фракції 5...10 мм – 66%, 

10...20 мм – 34%.  

Зразки виготовляли у заводських умовах (рис. 3.10). Набирання міцності 

бетону проходило при температурі зовнішнього середовища +20 °C при 

постійному зволоженні. Звільнення бетонних зразків від опалубки відбувалося 

на 7-8 день після формування. 
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Рис. 3.8. Загальний вигляд конструктивних просторових каркасів 
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Рис. 3.9. Загальний вигляд робочої арматури класу А500С 
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Рис. 3.10. Загальний вигляд опалубки та арматурних каркасів перед 

бетонуванням на заводі 
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3.2 Формулювання енергетичного критерію для оцінювання несучої 

здатності залізобетонних балок при статичному згині 

Для достовірності оцінки несучої здатності залізобетонних елементів 

конструкцій та запобігання аварійних ситуацій з врахуванням розвитку 

пошкоджень під впливом експлуатаційних навантажень і зовнішніх впливів 

середовища протягом тривалого періоду експлуатації необхідною умовою є 

вибір та обгрунтування інваріантного критерію. Необхідно враховувати, що 

механічні характеристики бетону на стиск і розтяг є різні, а також наявність 

термозміцненої арматури в якої модуль Юнга та міцнісні параметри є відмінні 

від бетону. 

Встановлено, що при деформуванні бетону та металічних виробів 

фундаментальною характеристикою цих матеріалів є модуль Юнга, яку 

визначають на основі діаграми «-» . На початковій ділянці деформування 

зв’язок між напруженнями і деформаціями є прямопропорційним у всьому 

об’ємі деформування. В процесі подальшого деформування бетону 

спостерігається порушення прямолінійної залежності і деформація локалізується 

у певному об’ємі матеріалу. Тому на етапі деформування проходить 

перерозподіл напружено-деформованого стану у кожному перерізі. При цьому 

робота, яка виконується в процесі прикладання зовнішнього навантаження 

сприймається внутрішньою енергією опору деформуванню нерівномірно по 

всьому об’єму тіла. 

В такому складному процесі деформування залізобетонних конструкцій 

необхідно використовувати адитивні характеристики, які визначають окремо для 

кожної складової деформування (бетон розтяг та стиск, арматура на розтяг). 

Найбільш повно оцінити процес деформування і руйнування можна на основі 

енергетичного підходу. Процес деформування залізобетонних конструкцій 

згином передбачає три стадії появи та розвитку пошкоджень в стиснутій зоні 

бетону, арматурі та зоні розтягу бетону. Внаслідок зовнішнього навантаження 

протягом тривалого періоду експлуатації енергетичні втрати будуть змінюватись 
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для кожної зони. В розтягнутій зоні бетону пошкодження розвиваються 

внаслідок циклічного зовнішнього навантаження за механізмом нормального 

відриву або дії агресивного середовища. Пошкодження в арматурі розвиваються 

внаслідок дії змінних навантажень, а також за корозійного пошкодження та 

зниження міцності арматури в локальних місцях приварювання також за 

механізмом розтягу. В стиснутій зоні бетону нагромадження пошкоджень та 

досягнення граничного стану відбувається внаслідок дії зовнішнього 

навантаження де відповідальним за напружено-деформований стан є стискальні 

напруження і деформації. В розтягнутій зоні бетону при дії навантаження 

появляються та розвиваються тріщини. Настання граничного стану в згинаній 

балці проходить за умов вичерпування енергетичного запасу всіх трьох 

складових, але за різними механізмом деформування кожної зони. 

Для згину залізобетонної балки умову міцності на основі енергетичного 

критерію можна записати 

  A=W     (3.1) 

де A  - робота зовнішніх сил Р на заданих переміщеннях ; 

W – сумарні енергетичні запаси тіла. 

Зокрема для залізобетонної балки енергетичні запаси виражаються, як 

сума питомої енергії нижнього опору бетону Wt , енергії арматури Ws  і енергії 

верхнього шару Wc . 

Враховуючи адитивність питомої енергії та інваріантність механічних 

характеристик бетону за розтягу і арматури та бетону на стиск, опірність 

деформуванню і руйнуванню можна виразити як суму із трьох складових 

W = Wt+ Ws+ Wc     (3.2) 

Для використання енергетичного підходу до оцінювання напружено-

деформованого та граничного станів необхідно розробити надійні методики з 

визначення енергії деформування і руйнування для бетону на розтяг, арматури 

при розтягу (згині) та бетону на стиск. 

Враховуючи, що процес руйнування є локальним тому питому енергію 

деформування і руйнування можна визначити на основі побудованих повних 
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рівноважених діаграм «істинні напруження- істинна деформація»  (і ~ і). 

величина енергії деформування 𝑊𝑖 = ∫ 𝜎( )𝑑
𝜀𝑖

0
 і відповідає площі, яка 

обмежена кривою 𝜎( ) на діаграмі руйнування. 

Для побудови повних діаграм та визначення величини істинної деформації 

при згині використовують метод ЦКЗ, тобто встановлення величини деформації 

в локальному об’ємі на основі вимірювання 2D переміщень при деформуванні 

бетонного зразка у вигляді балки. При цьому за силовою схемою триточкового 

жорсткого навантаження зразка з концентратором поступово балку деформують 

зусиллям РТ і паралельно цифровою камерою реєструють видовження на різних 

базах в області вершини концентратора. 

Використання такого приспосіблення дає можливість поступового 

навантаження зразка без спонтанного руйнування. Після обробки зображень 

встановлюють величину деформації на різних базах вимірювання переміщень. 

вибирають найменшу величину бази визначення деформацій е1 із умови її 

незмінності, тобто коли вона досягає максимуму (виходить на плато). 

Величину істинних напружень визначають з врахуванням зміни нетто 

перерізу балки без врахування утвореної тріщини. За такою діаграмою 

визначають величину енергії руйнування бетону при розтягу: 

𝑊𝑡 = ∫ 𝜎𝑡(𝑒𝑡)𝑑𝑒𝑡
𝑒𝑖

0
     (3.3) 

Запропоновано методику з визначення питомої енергії деформування і 

руйнування реалізовано за наступною схемою. Балковий бетонний зразок 

100х100х400 (рис. 3.11) випробовували за силовою схемою триточкового згину 

в спеціальному пристрої (рис. 3.12). 

 

Рис. 3.11. Балковий зразок 
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Рис. 3.12 Силова схема навантаження балкового зразка в жорсткому 

кільці: 1- жорстке кільце, 2- індентор, 3- зразок, 4- опори, 5- платформа, 6- 

цифрова камера 

В процесі навантаження зразка шляхом стискання кільця, жорсткість якого 

на порядок більша ніж балкового зразка. За цією схемою зусилля навантаження 

від випробувальної установки передається на зразок 3 який встановлений на 

опорах 4, що закріплені на платформі шляхом деформування жорсткого кільця 1 

і передачі зусилля згину через індентор 2. Розміри кільця вибирають таким 

чином, що його переміщення є завжди в пружній області деформування та 

перевищують переміщення зразка, які необхідні при руйнуванні. Схема 

жорсткого навантаження забезпечує плавне переміщення, та попереджає 

спонтанне руйнування зразка. В процесі навантаження через АЦП реєструють 

зусилля навантаження випробувальної установки Рм. Попередньо визначають 

зусилля стиску кільця без зразка записуючи діаграму навантаження 𝑃�̅�, 

переміщення кільця (𝑃�̅� −К), яка завжди буде прямолінійною. Перед 

навантаженням зразка встановлюють цифрову камеру 6 для визначення 

розподілу переміщень від вершини концентратора по всій висоті зразка при його 

деформуванні. Зусилля згину зразка Рз визначають, як різницю між зусиллям Рм 

і величиною Рк. При навантаженні кільця із зразком записують діаграму Рм-м. 

Із цієї діаграми будують діаграму Рз-з Рис.3, а також реєструють величину 

3

t 

4 

6 

Рм 

lT 

2 

5 

1 



112 

 

переміщень по всій висоті балки на різних базах методом ЦКЗ. Після цього 

визначають оптимальну базу для області зразка, де деформації незмінні 𝑒 =
∆𝑏

𝑏
  

на певній ділянці інтенсивного деформування. 

Навантаження кільця із зразком проводять до поширення тріщини на 

довжину l . при цьому записують діаграму Рз-з. Лінія 1 на діаграмі відповідає 

навантаженню зразка до утворення тріщини lcr (рис. 3.13). 

 

Рис. 3.13. Діаграма деформування зразка до утворення тріщини 

довжиною lcr 

При розвантаженні зразка діаграма буде мати вигляд лінії 2. Різниця площ 

між двома діаграмами рівна роботі А затраченій на руйнування площі ∆ 𝑆 = 𝑏 ∙

∆𝑙𝑐𝑟 (𝑏- товщина зразка) 

Тобто А=А1-А2. 

Затрачена робота А на руйнування площі ∆ 𝑆 = 𝑏 ∙ ∆𝑙𝑇 є еквівалентною 

питомій енергії руйнування бетону Wt. 

За розподілом деформацій еt, які встановлені при деформуванні до 

утворення тріщини для кожної віддалі від вершини концентратора, можна 

визначити величину напружень розриву із умови: 

Wt =Stеti,      (3.4) 

де St – істинні напруження розтягу бетону. 
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Тобто знаючи питому енергію деформування бетону  за розтягу Wt із 

формули (3.4) за величиною розподілу істинної деформації еt визначеної методом 

ЦКЗ можна визначити істинні напруження St в бетоні при розтягу. 

Величину питомої енергії руйнування для термозміцненої арматури Ws, а 

також проточеної до діаметр 16 мм і серцевини діаметром 10 мм встановлено та 

подано у 4.5. 

Визначення питомої енергії деформування і руйнування стиснутої зони 

бетону Wc реалізують аналогічно, як для зони розтягу. Зокрема при подальшому 

деформуванні зразка за силовою схемою триточкового згину (рис. 3.12) 

реєструють зусилля Р3 та переміщення а також паралельно методом ЦКЗ 

реєструють розподіл переміщень, розраховують деформації та визначають 

оптимальну базу де вони однорідні. 

Зареєструвавши діаграму Р3~l3 площа під якою буде визначати роботу 

зовнішніх сил А3, яка затрачена на руйнування стиснутої зони бетону висотою lст 

і шириною балки b яка буде еквівалентна енергії руйнування Wc  

А3 = Wc=з lст b      (3.5) 

звідси знаходимо питому енергію руйнування з  

𝛾з =
А3

 𝑙с𝑚∙𝑏
      (3.6) 

 

Знаючи розподіл деформацій в стиснутій зоні встановлений методом ЦКЗ 

визначають розподіл напружень в стиснутій зоні за формулою 

𝑆𝑐 =
𝑊𝑐

 𝜀
        (3.7) 

Запропонована методика була апробована при  згині балкового зразка з 

концентратором за силової схеми жорсткого навантаження триточковим згином. 

3.3 Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок з 

використанням безконтактних суб-мікронних індикаторів 

Для визначення несучої здатності та деформативності залізобетонних 

балок було проведено їхнє випробування на згин короткочасним навантаженням 

до руйнування. Випробування було проведено на 3-й місяць після їх 
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виготовлення. Випробування проводили на спеціальному стенді для 

випробування згинаних елементів (рис. 3.14, 3.15). Навантаження прикладали у 

вигляді двох зосереджених сил в 1/3 прольоту балок. Проліт балок складав 

1900 мм, відповідно відстань від опор до прикладання сил та між прикладеними 

силами складала 633 мм.  

Для визначення деформацій стиснутого бетону верхньої грані балок 

використовували 2 суб-мікронних комп’ютерних індикаторів з безконтакним 

передаванням даних (рис. 3.14, 3.15).  

 

 

Рис. 3.14. Схема стенду для в випробування згинаних залізобетонних елементів 

Для визначення деформацій розтягнутої арматури використовували 

спеціально виготовлені для дослідних випробувань два механічних тримачів, які 

закріплювались до арматури спеціально виготовленими точковими ножами.  
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Рис. 3.15. Загальний вигляд стенду для випробувань 

Від стандартної методики з приварюванням до арматури спеціальних тримачів в 

даній роботі відмовились, щоб не спричинити вплив ослаблення перерізу 

арматури в місці зварки. Для фіксування деформацій робочої розтягнутої 

термічно-зміцненої арматури було встановлено на розроблені тримачі 

механічного типу суб-мікронний комп’ютеризований індикатор. Загальний 

вигляд розміщення приладів подано на рис. 3.16 та рис. 3.17.  
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Рис. 3.16. Схема розташування приладів 

 

 

Рис. 3.17. Загальний вигляд розміщення приладів 

По висоті перерізу було встановлено 5 суб-мікронних комп’юетрозованих 

індикаторів. Перший індикатор встановлено на відстані 20 мм від верхньої 

найбільш стиснутої грані бетону, а наступні з кроком 30 мм. Для визначення 
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деформацій бетону та арматури було використано суб-мікронні 

компютирозовані індикатори з ціною поділки 1/10000 мм, згідно паспорту їх 

похибка складає 13 мікрон, покази яких по Bluetooth протоколу передавались на 

персональний комп’ютер. Використовували значення за ціною поділки 

1/1000 мм, а отже похибка не впливала суттєво на результати визначення 

деформацій, що підтверджено додатково використанням методики цифрової 

кореляції зображення. Загальний вигляд розташування приладів наведено на 

рис. 3.17. 

Для визначення прогинів було застосовано 3 суб-мікронні індикатори в 

центральному перерізу та в місцях прикладання силит та 2 суб-мікронні 

індикатори, які були розміщені на опорах дослідного зразка. Перевагою суб-

мікронних комп’ютирозованих індикаторів полягала в тому, що дані деформацій 

одночасно передавались на персональний комп’ютер (рис. 3.18) через Bluetooth 

протокол та дозволяли віддалено фіксувати зміну деформацій та навантажень 

дослідного зразка. Також дані переписувались на персональний комп’ютер 

автоматично з інтервалом кожні 30 секунд, а на окремих зразках з інтервалом 

1 секунда.  

 

 

Рис. 3.18. Загальний вигляд реєстрації даних деформацій і навантаження 

на персональний комп’ютер 
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Навантажували балки з кроком навантаження 5% від розрахункової 

несучої здатності до утворення тріщин, а деякі після утворення тріщин, витримка 

на кожному етапі навантаження складала 5-10 хв до стабілізації показів, що 

можна було виявити за допомогою миттєвої передачі даних на ПК. Прикладення 

навантаження створювали за допомогою гідравлічного домкрата через 

розподільчу траверсу.  

3.4 Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок з 

використанням цифрової кореляції зображення 

Для застосування методу цифрової кореляції зображення необхідно 

виконати специфічну підготовку дослідних зразків. Зокрема, у залізобетонних 

балках було передбачено проріз, для доступу до робочої розтягнутої термічно-

зміцненої арматури (рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Проріз розмірами 400х40 мм для застосування методики цифрової 

кореляції зображення 

Оскільки арматура має неоднорідні властивості на поверхні (окалина після 

прокатки при виготовленні, можливо корозія, тощо), необхідно попередньо 

створити однаковий білий або чорний фон для застосування методики цифрової 
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кореляції зображення. Отже, наступним етапом було покриття білим (або 

чорним) фоном арматури з використанням аерозольної фарби (рис. 3.20). 

 

 

 

Рис. 3.20. Покриття робочої термічно-зміцненої арматури тонким шаром білої 

або чорної фарб 

Після даного етапу необхідно створити спекли (чорні або білі візерунки у 

вигляді крапок) для застосування методики цифрової кореляції. Як описано 

вище, спекли необхідні для визначення деформацій, програмне забезпечення 

перетворює чорний колір в значення кольорової гамми «255» та білий колір в 

«0», після цього програма аналізує переміщення окремих матриць та визначає їх 
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з врахуванням похибок. Важливим є створення контрасних чітко виражених 

спеклів. Також, важливо щоб спекли були певного діаметру. Для арматури 

необхідно було створення спеклів діаметром 0.3…0.5 мм. Для цього 

використовували аерограф, підключений до компресора (рис. 3.21). 

 

 

Рис. 3.21. Процес нанесення спеклів за допомогою аерографа 

Аналогічно як для арматури, необхідним було створення спеклів для 

застосування методики цифрової кореляції зображення на поверхні бетону. Для 
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цього зразки попередньо зачищали та вирівнювали поверхню бетону за 

допомогою зачисного каменю та болгарки (рис. 3.22). 

 

 

Рис. 3.22. Процес вирівнювання та зачистки поверхні бетону 

Після цього етапу, поверхню бетону очищали від бетонного пилу високим 

тиском повітря компресором з використанням спеціальної насадки. Наступним 

кроком, було обезжирення та очистка поверхні за допомогою розчинника. Для 

створення спеклів у даній роботі розроблено методику із застосуванням 

перебивання з поверхні паперу попердньо роздрукованих спеклів на поверхню 

бетону. Для цього спекли роздруковувались на лазерному принтері з необхідною 

конфігурацією. Випробування бетонних призм з використанням методики 

цифрової кореляції зображення для визначення деформацій та контрольним 
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закріпленим мікроіндикатором, дало результат наступної конфігарції спеклів для 

поверхні бетону: діаметром 1…1.5 мм (прийнято 1 мм), густина 75…80% та 

варіація в межах 75%. Для перенесення спеклів папір прикладався на очищену 

поверхню бетону (рис. 3.23). 

 

Рис. 3.23. Прикладання роздрукованих спеклів на поверхню бетону 

Після цього наносився тонкий шар ацетону на поверхню паперу за 

допомогою медичної вати (рис. 3.24). Важливим моментом є кількість 

нанесеного ацетону. Якщо кількість недостатня, спекли перебиваються не чітко 

і є значна кількість пропусків. Якщо наносилась завелика кількість ацетону, 

спекли розмивались по поверхні бетону. Також важливим моментом є час 

прикладання. Аналогічно, у випадку завеликого періоду часу було розмиття 

спеклів, а у випадку закороткого – часткове нанесення. У випадках, коли не 

вдавалось нанесення спеклів з першої спроби, попередні етапи повторювались.  

 

Рис. 3.24. Процес перенесення спеклів з поверхню паперу на поверхню 

бетону з використанням ацетону 
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Після цього, поверхня паперу розгладжувалась по поверхні бетону за 

допомогою пластикової картки (рис. 3.25).  

 

Рис. 3.25. Розглажування паперу зволоженого ацетоном з використанням 

пластикової картки 

Частину зразків досліджували з фоном поверхні бетону, а частину зразків 

досліджували на білому фоні. Для білого фону було застосовано тонкий шар не 

еластичної акрилової білої фарби (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26. Нанесення білого фону на окремі дослідні зразки 

В результаті розробленої методики насення спеклів для цифрової кореляції 

зображення отримано якісні спекли, які дозволяли перетворення цифрових 

зображень в якісні числові матриці для вимірювання деформацій (рис. 3.27). 
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Рис. 3.27. Нанесені спекли на білому фоні (зліва) та на фоні бетону (справа) 

поверхні бетону дослідних зразків 

Для визначення деформацій розтягнутої термічно-зміцненої робочої 

арматури та бетону по висоті перерізу використано дві монохроматичні камери 

“Grasshopper 3” фірми Flir (Канада) з об’єктивом Computar F25/2.8. Першим 

етапом підготовки випробування була настройка самих камер після фіксування 

їх у проектному положенні (рис. 3.28, 3.29).  

Камера, яка реєструвала зображення поверхні бетону, була встановлена на 

відстані 550 мм від поверхні дослідного зразка балки. Діафрагма об’єктиву була 

виставлена на 1/5.6 одиниць, для збереження чіткості зображення та контрасту 

фону та спеклів. Камера для визначення деформацій розтягнутої арматури була 

зафіксована на відстані 300 мм з діафрагмою 1/4 одиниці. Попередньо у 

виставлених камер діфрагма повністю закривалась для настройки фокусу 

(рис. 3.28). 

Після виставлення фокусу значення діафграм повертали до відповідних 

значень, описаних вище. Після цього настроювання камер проводили в 

програмному забезпечення Fly Capture, наданим фірмою-виробником камер. 

Змінювались настройки гамми, експозиції, шутера та інших параметрів. 

Необхідно було підібрати параметри під існуюче освітлення для забезпечення 

контрасту та чіткості спеклів та фону.  

Настройка поверхонь дослідного бетону та арматури залізобетонних балок 

наведено на рис. 3.29. 
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Рис. 3.28. Настроювання фокусу високошвидкісних монохромних камер 

 

Рис. 3.29. Результат настройки камер для реєстрації зображення 

Загальний вигляд розташування камер наведено на рис. 3.30. 
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Рис. 3.30. Загальний вигляд розташування камер для реєстрації зображення 

Камера, яка була розташована ближче до дослідного зразка реєструвала 

зображення деформування розтягнутої робочої термічно-зміцненої арматури 

(рис. 3.31). Зображення реєстрували з інтервалом кожна 100 мс, використовували 

буферацію камери для збереження швидкості реєстрації зображень. Після цього 

виконували обробку зображень у спеціальному програмному забезпеченні та 

отримували відповідні деформації. 

 

Рис. 3.31. Загальний вигляд камери, яка реєструвала зображення розтягнутої 

термічно-зміцненої робочої арматури 

Для реєстрації зображень деформації бетону використану другу камеру, 

яка була на більшій відстані відносно камери для арматури (рис. 3.32). Це було 

необхідно для того, щоб охопити зону чистого згину. 



127 

 

Аналогічно, реєстрація зображення проводилась з інтервалом 100 мс. 

Після цього обробку даних виконували у спеціальному програмному 

забезпеченні та отримували відповідні деформації. 

 

Рис. 3.32. Камера для реєстрації зображень деформації бетону 

Загальний вигляд реєстрації зображень та записування деформацій бетону, 

арматури на ПК за допомогою методики цифрової кореляції зображення та 

безконтактних суб-мікронних індикаторів наведено на рис. 3.33. 

 

Рис. 3.33. Загальний вигляд випробування дослідних зразків 
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При цьому необхідно зауважити, що всі значення деформацій бетону, 

арматури та прогинів з використанням суб-мікронних індикаторів так і за 

допомогою цифрової кореляції зображення записувались в автоматичному 

безконтактному віддаленому режимі на персональні комп’ютери. 

 

3.5 Висновки з розділу 3 

1. Сформовано програму експериментальних досліджень, згідної якої 

передбачено випробування 34 залізобетонних балок розмірами 

2100×200×100 мм, яка охоплює поступове зменшення термічно-

зміцненого шару робочої арматури діаметрами від 12 мм до 32 мм класу 

А500С, як найбільш поширеної, та зразків інших діаметрів для 

порівняння прогнозованого зменшення несучої здатності внаслідок не 

лише зменшення площі, а і прогнозованого зменшення фізико-

механічних характеристик арматури.  

2. Сформовано пропозиції щодо врахування енергичного критерію щодо 

підходу оцінки напружено-деформованого стану залізобетонних балок, 

який базується з порушення прямолінійної залежності і деформація 

локалізується у певному об’ємі матеріалу. 

3. Розроблено методику експериментальних випробувань залізобетонних 

балок, яка дозволялала в автоматичному режимі фіксувати деформації 

бетону і арматури, прогинів дослідних зразків з використанням суб-

мікронних безпровідникових індикаторів та методу цифрової кореляції 

зображень включно до вичерпання несучої здатності та їх фізичного 

руйнування. 
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РОЗДІЛ 4 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

БЕТОНУ ТА АРМАТУРИ 

4.1 Результати експериментальних досліджень бетону з побудовою повної 

діаграми “напруження-деформації” 

Згідно з прийнятою методикою випробувались кубики та призми на 

гідравлічному пресі ПГ-250. При випробуванні бетонних призм деформації 

бетону вимірювались за допомогою суб-мікронних індикаторів та паралельно за 

методом цифрової кореляції зображень. За результатами випробувань кубикова 

міцність складала 48.2 МПа. 

Для побудови повної діаграми σ-ε відео навантаження розбивалось на 

фотографії 4 кадри/секунду. Таким чином, можливо було синхронізувати 

навантаження з деформаціями, отриманими методом цифрової кореляції 

зображень та отриманих за допомогою мікроіндикаторів з точністю 0.001 мм з 

базою вимірювань 200 мм. Результати відносних деформацій на етапі 

навантаження 35.6 МПа та  38.7 МПа наведені на рис. 4.1.  

 

 

 

 

а б 

Рис. 4.1. Розподіл вертикальних напружень зразка. a – при напруженні 

35.6 МПа, б – при напруженні 38.7 МПа 
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Метод цифрової кореляції дозволяє отримати відносні деформації на всій 

поверхні зразка на всіх етапах навантаження включно до руйнування зразка.  

Графік “напруження-деформації” для бетонної призми наведений на 

рис. 4.2. Для визначення відносних деформацій за метод цифрової кореляції 

зображення були встановлені віртуальні екстензометри в програмному 

забезпеченні в межах середині зразка та на базі 200 мм. 

В результаті за запропонованими методиками отримано повну діаграму 

руйнування бетону без використання спеціально пристосованих стендів. При 

тому, що значення за приладом (gauges, рис. 4.2) та значення отриманими при 

цифровій кореляції зображень (DIC_Lense_Canon та DIC_Lense_Computar, 

рис. 4.2.) задовільно узгоджуються, а характер діаграми задовільно відповідає 

значенням в нормативних документах.  

 
Рис. 4.2. Повна діаграма руйнування зразка бетону 

При використанні об’єктиву Canon EF 70-200MM F/2.8 L IS III USM 

(DIC_Lense_Canon) замітні незначні відхилення при напруженнях 25…35 МПа. 
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Це пов’язано з тим, що масштаб дослідженої ділянки при об’єктиві Canon в 3 

рази більший чим для Computar F25/2.8, тому необхідно використовувати 

спектли значно меншого розміру. Проте даний розмір спектлів є цілком 

достатній для об’єктиву Computar F25/2.8 при даній ділянці досліджень.  

Порівняння результатів відхилення напружень отриманими, за допомогою 

мікроіндикатор та кореляції зображень з різними об’єктивами подано в табл. 4.1. 

Табл. 4.1 

Порівняння зміни відносних деформацій за мікроіндикатором та цифровою 

кореляцію зображень 

Напруже-

ння, МПа 

Відносні деформації, ×10-5 

Відхилення 

об’єктив 

Computar 

відносно мікро-

індикатора, % 

Відхилення 

об’єктив Canon 

відносно мікро-

індикатора, % 

Мікро-

індикатор на 

базі 200 мм 

Цифрова 

кореляція 

зображення, 

об’єктив 

Computar 

Цифрова 

кореляція 

зображення, 

об’єктив 

Canon 

10.830 36.7 40.32 41.72 9.88 13.68 

17.095 59.6 64.73 65.14 8.55 9.23 

23.270 82.6 85.16 81.89 3.14 0.82 

28.551 105.5 101.4 117.2 3.89 11.09 

34.010 133 124.73 137.97 6.24 3.71 

37.590 156 141.14 150.81 9.5 3.3 

39.403 178.9 159.56 176.69 10.81 1.23 

39.487 201.8 171.87 177.65 14.84 11.98 

Тобто відхилення значень відносних деформацій отриманих за 

мікроіндикатором та за метод цифрової кореляції зображень до напруження 

39.4 МПа складала в межах 10–11 %, а при максимальному напруженні 39.5 МПа 

– до 15 %. 

Аналіз результататів випробовувань (табл. 4.1) показує, що розроблена 

методика дозволяє використовувати метод цифрової кореляції зображень для 

визначення відносних деформацій з точністю від 3% до 10%, а на етапі 

руйнування до 15%. 
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В результаті досліджень отримано повну діаграму руйнування бетону за 

допомогою кореляції цифрового зображення при використанні звичайного 

гідравлічного пресу. Це дає змогу випробовувань бетонних зразків без затрат не 

переобладнання випробувального устаткування. В результаті дослідження було 

отримано значення деформації на низхідній вітці діграми “напруження-

деформації” для бетонних зразків. Отримані діаграми можна використовувати 

при розрахунку залізобетонних конструкцій, використовуючі попередні 

експериментальні випробування бетонів.  

Отримані експериментальні дані деформацій за значеннями 

мікроіндикатора та за метод цифрової кореляції зображення задовільно 

узгоджуються. Відхилення цих даних складає в основному в межах до 10 %. Це 

дозволяє стверджувати, про достовірність результатів та можливість 

застосування даної методики. Перевага даної методики над існуючими полягає у 

можливості безконтактного визначення деформацій бетонного зразка. Існуючі 

методики використовують для визначення деформацій LVDT датчики [409] або 

тензорезистори [65]. При випробуванні за допомогою LVDT датчиків [409] є 

ризик їх пошкодження внаслідок різкого руйнування бетону, а тензорезистори 

[65] є одноразові. 

Таким чином, метод цифрової кореляції зображення при дослідженні 

деформацій бетону дозволяє на будь-якому етапі навантаження отримувати 

деформації на всій площині або в будь-яких з ділянок, що представляють інтерес. 

При тому можливо отримати переміщення як окремих точок, так і обраховані 

відносні деформації між точками або на всій площині в двох напрямках. За 

результатами досліджень в порівнянні з механічними приладами є висока 

достовірність результатів, що дозволяє рекомендувати дану методику для 

досліджень таких конструкцій.  

Проте, існують певні недоліки при використанні на практиці 

запропонованого методу. Зокрема, необхідно підібрати правильно розміри 

спектлів та об’єктив. При використанні об’єктива Computar збіжність результатів 

складала в межах до 10–11%, а об’єктив Canon до 15% (табл. 4.1). Це 
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пояснюється тим, що розмір спектлів діаметром 1 мм завеликий для об’єктиву 

Canon. Також важливим є непопадання прямого природнього світла на об’єктив 

камер. Ще одним недоліком є простір від камери до досліжувального об’єкту. 

Камери можуть реєструвати зображення на певній відстані, тому не повинно 

бути жодних сторонніх об’єктів між камерою та дослідним зразком. 

Обмеженнями при застосуванні методу кореляції цифрового зображення для 

визначення деформацій є розміри дослідних зразків. Камери “Grasshopper 3” 

фірми Flir (Канада) з об’єктивом Computar F25/2.8, які використовуються в даній 

роботі, дозволяють виміряти деформацій для зразків розміром 400х400 мм. Це 

максимальні розміри, яких достатньо для визначення відносних деформацій 

бетону з точністю 0.1 мікрон. 

4.2 Визначення коефіцієнта Пуассона для бетону 

Метод кореляції зображення дає можливість отримати деформації та 

відповідно напруження повної поверхні дослідного зразка.  

При аналізі поперечних деформацій призми можливо виявити появу 

внутрітрішньої тріщини зразка до її виникнення назовні. Це дозволяє виявлення 

тріщин в момент, коли візуально тріщини ще не можливо зафіксувати (рис. 4.3). 

Руйнування призм відбулось раптово з поширенням внутрішньої тріщини 

назовні зразка, що є характерним для таких класів. Завдяки використанню 

високошвидкісної камери та фотофіксацією кожних 250 мс вдалось зафіксувати 

момент руйнування зразка (рис. 4.3, г). 

В результаті отримано деформації при відповідних напружень для 

бетонної призми в повздовжньому та поперечному напрямку (табл. 4.2). Для 

визначення відносних деформацій, за метод цифрової кореляції зображення, 

було встановлено віртуальні екстензометри в програмному комплексі в межах 

середини зразка та на базі 200 мм. 

Коефіцієнт Пуассона визначено як відношення поперечних до повздовжніх 

деформацій, згідно ДСТУ Б В.2.7-217:2009. 
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а б в г 

Рис. 4.3. Характер утворення тріщин, отриманих за методокою кореляції 

цифрового зображення. a – при напруженні 36.5 МПа, б – при напруженні 

37.0 МПа, в – при напруженні 38 МПа, г – в момент руйнування 

Експериментальні результати визначення коефіцієнта Пуассона на всіх 

етапах навантаження подано графічно на рис. 4.4. 

Табл. 4.2 

Напруження-деформації дослідної бетонної призми 

Напруження,  

Мпа 

Вертикальні 

деформації, ε1 

Поперечні 

деформації, ε2 

Коефіцієнт 

Пуассона, ν 

Усереднений 

коефіцієнт 

Пуассона, νavg 

0 0 0 0 0 

8.344 0.00033 0.000128 0.387379 0.355 

13.350 0.000499 0.000188 0.376633 0.385 

18.245 0.000677 0.00018 0.266284 0.319 

21.916 0.000811 0.000307 0.378676 0.335 

27.479 0.000995 0.000418 0.419885 0.368 

30.371 0.001139 0.000483 0.423959 0.468 

33.820 0.001247 0.000607 0.486824 0.517 

36.045 0.001317 0.00072 0.546663 0.567 

38.048 0.001487 0.000769 0.517011 0.591 

39.37 0.001642 0.001184 0.720981 0.651 

39.49 0.001719 0.001399 0.81416 0.657 

В результаті досліджень встановлено, що коефіцієнт Пуассона для бетону 

класу С50/60 в діапазоні напружень 0…25 МПа складає 0.0…0.4, в діапазоні 
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25…35 МПа – 0.4…0.5, а в діапазоні 35…39.5 МПа – 0.5…0.75. Після руйнування 

на низхідній вітці коефіцієнт Пуассона зростав від 0.75 до 3.0. 
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Рис. 4.4. Графік зміни коефіцієнта Пуассона в залежності від навантаження 

 

За розробленою методикою можливе прогнозування утворення тріщин 

(рис. 4.3), оскільки метод цифрової кореляції зображення дає поперечне 

переміщення всіх точок площини. Значною перевагою є можливість 

проаналізувати місця утворення внутрішніх тріщин, що візуально визначити 

неможливо. 

4.3 Результати визначення змін механічних характеристик термозміцненої 

арматури А500С за розподілом мікротвердості 

Індентування є одним із видів деформування в процесі якого 

спостерігаються інтенсивні локальні спотворення твердого тіла. Взаємодія 

індентора з пружним або пружнопластичним матеріалом розглядають в рамках 

механіки суцільного середовища. Розв’язок пов’язаних з цим задач методами 

математичної теорії пружності та пластичності має велике прикладне та 

фундаментальне значення при побудові теорії випробування матеріалів на 
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твердість. Індентування як метод механічних досліджень широко 

використовують для вивчення фізичних механізмів пластичності та міцності 

різних матеріалів. 

Експерименти з індентування можуть бути використані не лише для оцінки 

фундаментальної характеристики матеріалу, як твердість, але і для  визначення 

інших механічних властивостей: модуля Юнга, границя текучості, 

характеристики деформаційного зміщення, оцінка залишкових напружень. 

Оцінювати механічні та фізико-механічні характеристики тіл різної 

структури та агрегатного стану для використання при оптимальному їх виборі та 

технології виготовлення можна на основі даних про зміну мікротвердості 

[54,79,109,131,133]. Механічні та фізичні властивості залежать від багатьох 

чинників і не завжди є змога їх визначити стандартними методами на розтяг або 

кручення. Також стандартні методи визначення характеристик не можуть бути 

використані на проміжних стадіях виготовлення, а також в деяких особливих 

випадках. Зокрема при встановленні та зміні характеристик в локальному об’ємі, 

коли їх зміна є в обмежених областях. У таких випадках використовують методи 

з визначення твердості металу, а характеристики в цих об’ємах встановлюють на 

підставі аналітичних співвідношень та підтверджених експериментом. 

Вимірювання мікротвердості полягає у визначенні твердості окремих зерен, фаз 

і структурних станів. Для цього використовують мікротвердомір. При цьому 

об’єм, що деформується вдавлюванням повинен бути меншим за площу 

вимірювального зерна, з врахуванням, що прикладене навантаження повинно 

знаходитись в межах 0,055,0Н. Зв’язок мікротвердості з величиною зусилля [66] 

𝐻𝑉 = 0,189 ∙ 10−6 𝑝

𝑑2
  [𝑀П𝑎].    (4.1) 

Широкомасштабне використання арматурного прокату у залізобетонних 

виробах ставить високі вимоги щодо підвищення механічних характеристик, 

необхідної зварюваності, корозійної стійкості і ін. Для вирішення поставлених 

вимог розроблено ряд способів на основі яких підвищують міцність та 

холодостійкість сталі при задовільній зварюваності. 
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Підвищення міцності арматури класу А400С і А500С реалізують шляхом 

мікролегування карбідоутворюючими елементами з яких найбільш ефективним 

є бор. Разом з тим в роботі [139] розроблено і впроваджено технологію 

термічного зміцнення поздовжньо розділеної арматури класів А400С і А500С та 

охолодного устаткування для її реалізації в промисловості з напівспокійних 

сталей Ст3сп та Ст. 3 ТРПС. 

Відомі способи, що передбачають операції мікролегування сталі бором 

(0,005%), а також ванадієм. Разом з тим способи підвищення механічних 

характеристик арматури не набули поширення оскільки є дороговартісними. 

В результаті дослідження [139] в Україні на КДГМК «Криворіжсталь» 

використовують метод термозміцнення арматури шляхом нагрівання і різкого 

охолодження спеціальними охолодними установками. При цьому у 

поверхневому шарі відбуваються зміни структури, яка характеризується, як 

суміш бейніту і мартенситу, міцність якого підвищується до 2600 МПа. В 

середній частині формується структура фериту і перміту. Міцність такого складу 

відзначається зниженням міцності у порівнянні з поверхневою областю, але 

деформативність серцевини є набагато вищою за поверхневий шар. При цьому 

наявним у поперечному перерізі є перехідна область в якій фізико-механічні 

характеристики металу є відмінні від поверхневої області і серцевини. Тому при 

оцінюванні міцності термозміцненої арматури у залізобетонних виробах 

необхідно проводити всебічний аналіз. Зокрема при виготовленні 

залізобетонних балок в розтягнутій зоні розміщують термозміцнену арматуру до 

якої можуть приварювати поперечні стрижні. В процесі приварювання 

поверхневий шар поздовжньої несучої арматури підданий нагріванню в 

результаті якого відбувається локальний відпуск матеріалу термозміцненої 

арматури, зменшується твердість поверхні. Метал цієї зони володіє пониженими 

фізико-механічними характеристиками, а також зниженням стійкості до 

місцевого корозійного пошкодження. Протягом тривалого періоду експлуатації 

це впливає на зміну характеристик опору матеріалу цієї зони до зародження 

тріщин та може впливати на загальну міцність залізобетонних балок. 
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Для дослідження зміни механічних характеристик в поперечному перерізі 

термозміцненої арматури, а також вплив процесу зварювання на міцнісні 

властивості такого з’єднання використовували підхід, що базується на 

вимірюванні мікротвердості [109]. 

Дослідження зміни мікротвердості за Вікерсом проводили для 

термозміцненої арматури А500С: 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 

22 мм, 25 мм, 28 мм і 32 мм. Для цього з кожного типорозміру нарізали 

зразки висотою 20 мм. після цього одну сторону зрізу полірували на 

шліфувальному верстаті. 

Після цього на полірувальному верстаті шліфовані поверхні доводили до 

чистоти Ra 2.5. Вимірювання мікротвердості проводили на приладі ПМТ-3. 

Індентором служить чотиригранна піраміда з двогранним кутом 136 при 

вершині. Після вдавлювання індентора навантаженням Р= 0.2 кг з допомогою 

мікроскопа вимірювали довжину діагоналі відбитка. Для цього обертанням 

барабана окулярного мікрометра лівий кут перехрестя підводили впритул до 

відбитка, перехрестя розміщували справа від відбитка, обертанням барабана 

окулярного мікрометра лівий кут перехрестя підводили впритул до відбитка 

визначити між якими цифрами знаходиться подвійний штрих (наприклад між 3 і 

4 що відповідає числу 300, а на лімбі барабана 77, тоді вказане число буде 

(300+77= 377); 

Обертанням барабана окулярного мікрометра правий кут перехрестя 

підводили до лівого кута відбитка (рис. 4.5), знову підрахувували покази на 

шкалі барабана (наприклад між 2 і 3, що відповідає 200, а на лімбі барабана – 34 

тоді 200+34=234) визначити довжину діагоналі від першого числа відняти друге 

і помножити на ціну однієї поділки (0,3 мкм) (377-234)0.3=42.9 мкм. Визначали 

мікротвердість за формулою: 

𝐻𝑉 = 1,854 
𝑝

𝑑2
,     (4.2) 

де р -  навантаження (Н), 

d – середнє арифметичне значення обох діагоналей відбитка після зняття 

навантаження, мм. 
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Рис. 4.5. Схематичне зображення вимірювання довжини діагоналі 

відбитка мікрометричним гвинтом. 

Процедуру визначення мікротвердості на кожному зразку проводимо по 

діаметру арматури. 

Для діаметру арматури 12 мм розподіл визначеної мікротвердості подано 

на рис. 4.6. 

 

Рис. 4.6. Розподіл мікротвердості для арматури 12 мм 

На підставі проведених вимірювань можна сказати, що смуга шириною 1 

мм від поверхні арматури і яка знаходиться в зоні від 12 мм до 10 мм має 

одинакову мікротвердість 304 HV. В межах від 10 до 8 спостерігається різке 

зниження мікротвердості з 304 до 210 HV. Від 8 до 4 спостерігається 

зниження мікротвердості з 210 HV до 190 HV. Серцевина арматури відповідає 

діаметру 4 мм в якої твердість рівна 190 HV. 
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На рис 4.7 показано результати вимірювань зразка вирізаного із 14 

арматури. На віддалі від поверхні 0,64 мм мікротвердість є найбільшою і рівна 

345 HV. Для зони від 12,72 до 11,26 мікротвердість різко знижується до 260 

HV. В середній зоні від 11,26 до 5 мм знижується від 260 HV до 240 HV. 

Середня ділянка має мікротвердість 240 HV. 

 

Рис. 4.7. Розподіл мікротвердості для арматури 14 мм 

На рис. 4.8 подано результати вимірювання мікротвердості термозміцненої 

арматури 16 мм. На глибину від поверхні 0,64 мм мікротвердість одинакова і 

рівна 305 HV. Зона, що знаходиться в межах від 14,72 до 10,9 спостерігається 

різке зменшення мікротвердості від 305 HV до 210 HV. В зоні від 10,9 до 7 

мікротвердість зменшується від 210 HV до 180 HV.  

 

Рис. 4.8. Розподіл мікротвердості для арматури 16 мм 
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На рис 4.9 наведено результати вимірювання мікротвердості 

термозміцненої арматури 22 мм. зона металу від поверхні шириною 1,36 мм 

має твердість 325 HV. Зона шириною 0,88 мм яка знаходиться в межах 20,04 

до 18,4 мм мікротвердість знижується від 260 HV до 240 HV. Середня частина 

арматури 13,6 мм має одинакову мікротвердість в межах 250 HV. 

 

Рис. 4.9. Розподіл мікротвердості для арматури 22 мм 

На рис. 4.10 подано розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 

18 мм. Зона шириною 0.5 мм від 18 до 17 мм має практично одинакову 

мікротвердість 230 HV. Від 17 до 8 спостерігається зниження мікротвердості 

від 290 HV до 200 HV, що відповідає серцевині. 

 

Рис. 4.10. Розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 18 мм 
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На рис. 4.11 подано розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 

25 мм. особливістю зони біля поверхні де мікротвердість  рівна 310 HV, після 

чого спостерігається різке падіння. Зона від поверхні 25 до 13 мм відповідає 

пропорційному зменшенню мікротвердості від 310 HV до 190 HV. серцевини 

арматури має одинакову мікротвердість 190 HV. 

 

Рис. 4.11. Розподіл мікротвердості в термозміцненій арматурі 25 мм 

На рис.4.12 подано розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 

28 мм. Приповерхнева зона шириною 1 мм, тобто від 28 мм до 26 мм має 

практично одинакову мікротвердість 320 HV. Після  цієї зони, тобто від 26 до 

16 мм спостерігається пропорційне зниження мікротвердості від 320 HV до 210 

HV. мікротвердість в середній зоні на 16 мм є одинковою і рівна 210 HV. 

 

Рис. 4.12. Розподіл мікротвердості в термозміцненій арматурі 28 мм 
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На рис. 4.13 подано розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 

32 мм. Приповерхнева зона шириною 0,8 мм, тобто від 30 мм до 26.4 мм має 

мікротвердість 355 HV. В зоні, яка знаходиться в межах від  26.4 мм до  

20 мм мікротвердість різко спадає до 260 HV. Середня зона, яка відповідає  

20 мм має мікротвердість 260 HV. 

 

Рис. 4.13. Розподіл мікротвердості для термозміцненої арматури 32 мм 

Необхідно зауважити. Що не для всіх діаметрів арматури спостерігається 

одинаковий розподіл мікротвердості як за величиною так і за відносною  

площею. Зокрема для приповерхневого шару спостерігається перепад за 

величиною мікротвердості від 300 HV до 360 HV так і за глибиною термічно 

зміцненого шару від 0,2 мм до 1,8 мм. Також спостерігається значні перепади для 

серцевини арматури від 180 HV до 260 HV. Тому такі відхилення необхідно 

враховувати при розрахунку залізобетонних елементів конструкцій. 

При виготовленні залізобетонних конструкцій можуть використовуватись 

зварні з’єднання, тобто до основної несучої термозміцненої арматури 

приварюють додатково поперечну арматуру меншого діаметру. В зоні 

приварювання проходять зміни поверхневого зміцненого шару арматури і разом 

з тим змінюються механічні характеристики. Місце приварювання арматури 

може виступати як концентратор напружень. Дослідити зміну механічних 

характеристик стандартними випробуваннями ускладнено оскільки необхідно їх 
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визначати в локальному об’ємі. Для цього використано метод індентування, 

вимірювання мікротвердості та розподіл в межі зварного шва. Проведено 

дослідження на зразку термозміцненої арматури 20 мм до якої в 

перпендикулярному напрямку приварено арматуру 10 мм (рис.4.14).  

 
Рис.4.14. Схема вимірювання мікротвердості в термозміцненій арматурі і 

зварному з’єднанні:1 – основна, 2 – поперечна, 3 – зварний шов 

Дослідження зміни мікротвердості в такому з’єднанні проводили після 

його шліфування та отримання площинності. Доведення поверхні двох арматур 

до чистоти 2.5 здійснювали на полірувальній машині. Вимірювання 

мікротвердості термозміцненої арматури А500С у поперечному перерізі зі 

прутка 20 мм проводили за схемою рис.4.14. 

По лінії А-А вимірювали розподіл мікротвердості термозміцненої 

арматури 20 мм, а також по лінії В-В яка розміщена на зоні сплавлення з 

арматурою 10 мм. Розподіл мікротвердості по лінії А-А відповідає 20 мм 

аналогічний як і для 18 мм і 22 мм. 

Максимальне значення мікротвердості в поверхневому шарі товщиною до 

1.5 мм, де структура є сумішшю бейніту і мартенситу і відповідає площі 

обмеженій 20 мм і 16 мм. перехідна зона знаходиться в межах від 16 мм до 

10 мм, з мікротвердістю, яка змінюється від 250 HV до 200 HV. решта площі в 
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поперечному перерізі належить до серцевини з мікротвердістю 200 HV, що 

відповідає структурі перліту. 

Для зони зварного шва проводили вимірювання мікротвердості по лінії В-

В та у привареному перпендикулярно стрижні 10 мм (лінія С-С) (рис. 4.14). 

Шліфи для визначення мікротвердості зварного з’єднання підготовляли 

аналогічно, як і для термозміцненої арматури. 

Вимірювання мікротвердості по лінії А-А, в термозміцненому стрижні 

подано на рис. 4.15. 

 

Рис. 4.15 Розподіл мікротвердості в термозміцненій арматурі  (лінія А-А, 

рис. 4.14) 

В приповерхневій зоні яка знаходиться від 20 мм до 16 мм величина 

мікротвердості становить 300 HV. В зоні від діаметра 16 мм до 12 мм 

спостерігається спад мікротвердості від 300 до 200HV. решта площі в 

поперечному перерізі віднесено до середньої зони в якій мікротвердість рівна 

200 HV. Матеріал цієї зони відповідає структурі перліту. 

Дослідження мікротвердості по лінії В-В подано на рис. 4.16. 

Як показують результати замірів мікротвердості у цій зоні вона є змінною 

від 220 HV до 160, що майже у два рази менша ніж у поверхневому шарі 

термозміцненої арматури. Тобто мікротвердість в зоні зварного з’єднання є 

аналогічною як в середній частині термозміцненої арматури, що відповідає 

структурі перліту. Можна однозначно заключити, що в процесі приварювання до 
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термозміцненої арматури поперечних стрижнів в локальній зоні відбувається 

знеміцнення. 

 

Рис. 4.16 Розподіл мікротвердості  в зоні зварювання (лінія В-В, рис. 4.14)  

Крім цього, у цій зоні в процесі експлуатації метал більше піддається 

корозійному впливу, а також зростає концентрація напружень. Ці фактори 

необхідно враховувати  при конструюванні залізобетонних виробів, або 

використовувати альтернативні способи з’єднання стрижнів. 

4.4 Визначення розподілу напружень та деформацій для різних зон 

термозміцненої арматури 

Розподіл мікротвердості в поперечному перерізі термозміцненої арматури 

показує, що її величина змінюється від максимальної величини 320 HV  в 

приповерхневій зоні до 200 HV в серцевині. Таким чином відповідно межа 

текучості пропорційна мікротвердості для цих зон. Разом з тим при розрахунку 

елементів будівельних конструкцій необхідно встановити граничні значення 

напружень та деформацій. Необхідно зауважити, що процес деформування та 

настання граничного стану проходить в локальному об’ємі де відбувається 

інтенсивне нагромадження пошкоджень. При цьому характеристики міцності і 

деформативності арматурних стрижнів визначають на основі стандартних 

діаграм розтягу «напруження-деформація», яку можна розділити умовно на 

чотири ділянки. Перша прямолінійна відповідає пружній області. Друга ділянка 

відповідає появі пластичних деформацій. Для цієї ділянки умовну межу 
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текучості визначають за величиною залишкової деформації =0,2%. Після другої 

ділянки із збільшенням деформацій відбувається зростання напружень. При 

досягненні  максимального напруження u настає пластична нестабільність та 

відбувається зміцнення матеріалу. При досягненні максимальної деформації u, 

яку називають відношенням рівномірного видовження до величини ділянки його 

вимірювання, відбувається руйнування. При цьому напруження розриву  є 

менші за умовну границю міцності b, оскільки їх визначають як відношення 

зусилля розтягу до початкової площі поперечного перерізу, що не враховує цю 

зміну, яка відбувається із зразком шляхом утворення шийки. Тому практичніше 

величину деформацій та напружень визначати на певній базі за формулою 𝑑 𝑡 =

𝑑𝐿

𝐿
, коли 𝑡 є правдивою деформацією за формулою [26]: 

𝑡 = ∫ ln (1 + 𝑡)
𝐿

𝐿0
.     (4.3) 

Тоді величина напружень визначиться 

𝜎𝑡 =
𝑃

𝐴
=

𝑃∙𝐿

𝐴0𝐿0
= 𝜎𝑒(1 + 𝑒),   (4.4) 

де 𝜎𝑒- пружні напруження, Р- зусилля, А – площа поперечного перерізу. 

У випадку лінійної моделі припускають, що істинна крива «істинні 

напруження 𝜎і – істинна деформація і» після зони пружного деформування є 

лінійною, яку можна описати 𝜎𝑡 = 𝑎1 𝑡 + 𝑏2 

де 𝑎1 і 𝑏2- коефіцієнти, які визначають із рівнянь. 

В роботі [120] запропонована модель, яка описує зв’язок між напруженням і 

деформацією за формулою  

𝜎𝑡 = 𝐾І 𝑡
𝑛,      (4.5) 

де KІ ,n – коефіцієнти деформаційного зміцнення для пружної і 

пружнопластичної області деформування. 

Згідно моделі [120] зв'язок між істинними напруженнями і деформуваннями в 

зоні пружно-пластичного деформування описують формулою. 

𝜀 𝑡

𝜀𝑦
=

𝜎 𝑡

𝜎𝑦
+ 𝛼 (

𝜎 𝑡

𝜎𝑦
)

𝑛2

,    (4.6) 
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де 𝜎𝑦 , 𝑦- пружні напруження та деформації; 

𝛼(𝜎𝑦/Е) – коефіцієнт пропорційності; 

𝑛2 – коефіцієнт зміцнення. 

Побудовані криві «істинні напруження – істинна деформація» отримані 

для одновісного розтягу часто використовують як вхідні дані для матеріалу при 

чисельному моделюванні. Для цього було розраховано багато задач, серед них 

запропонована формула [120], яка враховує зміну геометрії утворення шийки 

при пружно-пластичному деформуванні за розтягування зразка. При цьому 

прийнято два припущення: 

1) у певному об’ємі утвореної шийки величина деформації і еквівалентних 

напружень є постійною; 

2) в області мінімального перерізу напрям і величина головних напружень 

відповідають ортогональній і поздовжній траєкторії.  

При великих деформаціях підхід Бріджмена є неточним, що пов’язано із 

припущенням за яким еквівалентне напруження і еквівалентна деформація є 

рівномірно розподілені в поперечному перерізі зразка за врахування тривісного 

напружено-деформованого стану. 

З врахуванням зміни форми шийки в процесі пружно-пластичного 

деформування зв’язок істинних напружень руйнування і еквівалентними 

напруженнями визначається коефіцієнтом  

 =
𝜎 𝑡

𝜎 𝑒𝑔
= (1 − 2𝑅/𝑎) ∙ ln (1 + 𝑎/2𝑅).   (4.7) 

Для перевірки аналітичних співвідношень та використання залежностей 

при розробленні програм для чисельного розрахунку міцності і довговічності 

елементів конструкцій проводили порівняння даних з експериментом. Разом з 

тим в роботах [26,120] вказано, що співвідношення встановлені аналітично і 

підтверджені експериментом не можуть бути використані для різного класу 

матеріалів, які наділені відмінними коефіцієнтами деформаційного зміцнення. 

Особливо це проявляється при значних пружно-пластичних деформаціях. Тому 

характеристики міцності і деформативності матеріалів які мають різний 

коефіцієнт деформаційного зміцнення необхідно визначати для різних зон в 
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локальному об’ємі. Характеристики міцності і деформативності термозміцненої 

арматури А500С за стандартним методом не будуть адекватно відповідати 

реальному напружено-деформованому стану. Тому для оцінювання 

деформаційних і міцнісних характеристик термозміцненої арматури А500С 

проведені дослідження з використанням методу ЦКЗ [171]. За розробленою 

методикою випробовували партії циліндричних зразків, виготовлених із 

термозміцненої арматури А500С зовнішнім діаметром 20 мм. Перша партія 

відповідно суцільна арматура. Наступні партії зразків виготовляли шляхом 

проточування середньої частини арматури довжиною 100 мм до діаметрів: 19; 

18; 17; 16; 15; 14; 13; 12; 11; 10 мм. Особливістю проведення випробувань на 

розтяг є реєстрація зусилля навантаження у цифровому вигляді на комп’ютері, а 

також зображення проточеної ділянки поверхні зразка цифровою камерою. 

Інтервал часу між зображеннями був фіксований і становив 0.5 с. В процесі 

випробування паралельно визначали видовження проточеної ділянки зразка 

електронним індикатором. Для визначення оптимальної бази визначення 

істинної деформації використовували метод ЦКЗ з метою визначення 

видовження в локальному найбільш деформованому об’ємі металу (в області 

утворення шийки). 

Реєстрацію зображень здійснювали з допомогою монохроматичної 

цифрової камери  Grasshopers 3 Fir з об’єктивом Computar F25/2.8. Камера разом 

із підсвіткою була встановлена на платформі, закріпленої до нижньої станини 

випробувальної установки EUS-20.  

Відстань від об’єктива до зразка становила 300 мм, що дало можливість 

камерою реєструвати всю довжину проточеної ділянки. Реєстрацію зусилля на 

комп’ютері здійснювали від навантажувальної установки EUS-20 через аналого-

цифровий перетворювач Е14-440 з програмним забезпеченням Power Graph.  

Загальний вигляд процесу випробування зразків арматури наведено на 

рис. 4.17. 
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Рис. 4.17. Експериментальна установка: 1 – цифрова камера; 2 – лампи 

освітлення; 3 – зразок; 4 – захвати випробувальної машини; 5 – зона шийки; 6 – 

цифровий індикатор. 

З використанням методу ЦКЗ визначали як загальне видовження зразків в 

осьовому та поперечному напрямках проточеної ділянки так і переміщення в 

області шийки за допомогою віртуального екстензометра за різного ступеня 

деформування. Визначення переміщень в двох напрямках використовували для 

розрахунку локальних деформацій х і у на різних базах вимірювання. За таким 

підходом є можливість встановити величину деформацій, а відтак і напружень та 

їх співвідношення у локальному об’ємі у двох напрямках, а також вибрати 

оптимальний об’єм матеріалу, де напружено-деформований стан є однорідний і 

не залежить від величини бази вимірювання переміщень. 

При пружному та пружно-пластичному деформуванні величину істинних 

напружень розраховують за різними підходами [171]. Для встановлення істинних 

напружень в місці утворення шийки, де в матеріалі виникає тривісний 

напружений стан враховують зміну геометрії зразка шляхом введення 

коригуючого коефіцієнту. Відомо [78,110,171] ряд аналітичних і 

експериментально-числових підходів встановлення істинних напружень в місці 

утворення шийки та побудови істинних діаграм руйнування матеріалу. Разом з 

тим недостатня їх обгрунтованість та специфіка поведінки різних пружно-
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пластичних матеріалів вимагає удосконалення. Для вирішення цих питань було 

розроблено методику побудови повних рівноважених діаграм та зміну розподілу 

деформацій в області формування шийки методом ЦКЗ. Для термозміцненої 

арматурної сталі А500 С таку залежність подано на рис. 4.18 

 

Рис. 4.18 Зміна величини деформації е від величини вимірювання В. 

Оптимальною базою вимірювання видовження локального об’єму для 

термозміцненої арматури є 0.85 мм. 

Величину істинних напружень  Si розрахували за формулою  𝑆𝑖 = 𝑃𝑖/𝐹𝑖 , 

де 𝐹𝑖 – істинна площа поперечного перерізу в місці визначення істинних 

деформацій е. Результати досліджень з визначення характеристик міцності о,2, 

y за класичним підходом та з використанням методу ЦКЗ, Si , е, ех/еу, що 

отримані в процесі випробувань зразків різних діаметрів подано в табл. 4.3. 

За результатами, отриманими при випробуванні зразків встановлено, що 

найвищим опором до руйнування, тобто величина істинних напружень Si, є 

найбільшою у термозміцненої сталі А500С. Разом з тим величина істинної 

деформації е для цієї сталі є найменшою. Найменші істинні напруження S 

спостерігаються для серцевини при найбільшій істинній деформації.  

За отриманими результатами можна простежити зміну та співвідношення 

між напруженнями і деформаціями за класичним і локальним підходами. 

Зокрема істинні напруження Si і границя міцності u для термозміцненої 

арматури становить 1.95. Для серцевини арматури 10мм це співідношення 
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становить 1.5. Відношення істинної деформації за локальним та класичним 

підходами становить 2.88 для термозміцненої арматури і 2.5 для серцевини. 

Табл. 4.3 

Результати експериментальних випробувань арматури діаметром 20 мм 

класу А500С 

Øef, 

мм 
0.2i ,МПа, для зразка ,u i ,МПа, для зразка S ye  k  

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 усереднені 

20 581.0 585.0 578.0 591.0 590.0 717.0 720.0 721.0 714.0 725.0 1370 0,89 0.30 

19 549.0 552.0 547.0 558.0 556.0 660.0 664.0 667.0 663.0 670.0 1360 0,91 0.35 

18 557.0 562.0 554.0 558.0 562.0 668.0 672.0 673.0 671.0 673.0 1328 0,93 0.37 

17 554.0 557.0 548.0 552.0 561.0 662.0 663.0 670.0 665.0 667.0 1296 0.97 0.41 

16 561.0 567.0 559.0 562.0 565.0 634.0 638.0 643.0 647.0 645.0 1285 1.08 0.42 

15 490.0 491.0 485.0 490.0 497.0 619.0 620.0 624.0 626.0 623.0 1210 1.12 0.44 

14 477.0 481.0 472.0 474.0 483.0 603.0 610.0 612.0 613.0 615.0 1180 1.18 0.47 

13 466.0 469.0 461.0 471.0 472.0 592.0 598.0 601.0 602.0 602.0 1090 1.21 0.48 

12 448.0 450.0 444.0 449.0 453.0 584.0 587.0 591.0 593.0 592.0 1022 1.34 0.48 

11 442.0 448.0 442.0 450.0 450.0 571.0 574.0 577.0 578.0 576.0 981 1.37 0.48 

10 439.0 440.0 439.0 437.0 443.0 560.0 561.0 564.0 565.0 567.0 975 1.41 0.48 

Коефіцієнт Пуассона тобто відношення поперечної істинної деформації εx 

до поздовжньої εy  для термозміцненої арматури становить 0.3, а для серцевини 

це відношення рівне 0.48. Таким чином за результатами досліджень можна 

вважати, що характеристики, які визначені за локальним підходом дають більш 

точну оцінку при встановленні напружено-деформованого стану в елементах 

конструкцій при їх проектуванні, а також точніше можуть оцінити матеріал після 

тривалої експлуатації, оскільки вони є чутливі до виникнення пошкоджень. 
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4.5 Визначення енергії деформування і оцінювання міцності 

термозміцненої арматури 

Враховуючи особливість зміцнення арматури у поперечному перерізі 

метал має різну структуру і відповідно фізико-механічні характеристики. 

Дослідженнями встановлено, що поверхневий шар металу має значно вищі 

міцнісні характеристики аніж серцевина. Разом з тим деформаційні 

характеристики є вищі для середньої зони термозміцненої арматури ніж у 

поверхневому шарі. У випадку приварювання поперечної арматури 

відбуваються зміни в структурі металу і міцнісні характеристики 

знижуються. Тому постає питання, яку величину напружень приймати при 

розрахунку залізобетонних конструкцій за силовим підходом.  

При застосуванні деформаційного підходу також постає питання 

вибору величини допустимої і граничної деформації, оскільки вона є також 

змінною величиною. В такому випадку найбільш точну інформацію про 

несучу здатність елементів конструкцій можна отримати на основі повних 

істинних діаграм руйнування, які побудовані в координатах «істинні 

напруження S- істинна деформація е», які відображають поведінку матеріалу 

при його деформуванні і є інваріантними, щодо масштабного впливу та умов 

навантаження. Зокрема істинні напруження S визначають з врахуванням 

зміни площі поперечного перерізу зразка в процесі деформування.  

Разом з тим в процесі деформування реєструють видовження малої 

обмеженої області металу де є максимальний однорідний напружено-

деформований стан, і деформації в цій області є істинні та  не залежать від 

умов навантаження. Тобто побудована таким чином діаграма руйнування 

являє собою неперервний графічний зв'язок між величинами напружень і 

деформацій, як в діапазоні пружних так і пружно-пластичних (залишкових) 

процесів аж до руйнування, встановлених на основі прямого експерименту. 

За цими діаграмами можна здійснювати комплексну оцінку поведінки 

матеріалу в навантаженому елементі конструкції.  
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Побудувавши діаграми для такого класу матеріалу, з якого виготовлено 

конструкцію можна дати адекватну оцінку напружено-деформованого стану, 

що виникає в реальному елементі конструкції під експлуатаційним 

навантаженням. З метою подальшого використання експериментальних 

даних при оцінюванні напружено-деформованого стану в елементі 

конструкції застосовують різні математичні формули для аналітичного опису 

графічних кривих. 

Площа обмежена кривою і координатною віссю Х визначає питому 

енергію руйнування матеріалу Wc, як інваріантну характеристику і міру 

чинити опірність деформуванню. Питома енергія пружно-пластичного 

деформування матеріалу зразка визначається за формулою: 

𝑊 = ∫ 𝑆(𝑒)𝑑𝑒
𝑒

0
.     (4.8) 

Враховуючи, що енергія руйнування матеріалу є адитивною 

характеристикою, її можна використовувати при оцінюванні несучої здатності 

елементів конструкцій з різних за механічними характеристиками матеріалів. 

На основі проведених експериментальних даних, щодо визначення 

істинних напружень S та істинних деформацій е для матеріалу будують повні 

діаграми руйнування. Для зручності обчислень експериментально побудовану 

діаграму деформування апроксимують 

𝑆(𝑒) = 𝑚 𝑒1/𝑛,     (4.9) 

де S – істинні напруження, е- істинна деформація; 

m, n – коефіцієнти, які визначають в залежності від матеріалу.  

Степенева апроксимація найбільш точно описує істинну діаграму 

деформування в області пружно-пластичних деформацій. 

На рис. 4.19 подано істинні діаграми деформування  суцільного 

арматурного прутка із термозміцненої арматури А500С діаметру 20 мм, а також 

проточеної до 16 мм та до 10 мм. 



155 

 

 

Рис. 4.19 Істинні діаграми руйнування: 1 – термозміцнена арматура 20 mm 

А500С; 2 –  проточена арматура від 20 mm до 16 mm; 3 – серцевина 

проточеної арматури від 20 mm до 10 mm 

У табл.х 4.4, 4.5 та 4.6 наведено результати експериментальних 

досліджень: істинні напруження S, деформації е, а також питома енергія 

руйнування W розрахована чисельним методом W для суцільної арматури 

А500С (табл. 4.4); арматури проточеної  до діаметра 16 мм (табл. 4.5) середньої 

частини проточеної до діаметра 10 мм (табл. 4.6). 

Результати досліджень показують, що величина питомої енергії 

руйнування є найбільша для термозміцненої арматури. Найменші значення 

спостерігаються для серцевини арматури. 

Разом з тим необхідно зауважити, що для термозміцненої арматури 

граничне значення деформації є найменші, а критичні напруження найбільші. 

Побудувавши такі діаграми для термозміцненої арматури різного класу міцності 

за величиною деформації в найбільш навантаженому місці або в зоні зварювання 

можна оцінити ступінь пошкодження із діаграми руйнування для даного 

матеріалу (рис. 4.19). 
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Табл. 4.4 

Істинні напруження, деформація та питома енергія руйнування зразків 

20 мм класу А500С 

S, 

MPa 

е W 

дж/мм2 

780 0,2  

920 0,34  

1030 0,49  

1120 0,62  

1210 0,73  

1250 0,87  

1360 0,97 961 

Табл. 4.5 

Істинні напруження, деформація та питома енергія руйнування 

проточених зразків від 20 мм до 16 мм класу А500С 

S, 

MPa 

е W 

дж/мм2 

760 0,2  

850 0,37  

910 0,49  

990 0,62  

1050 0,73  

1130 0,87  

1185 1,08 910 

Табл. 4.6 

Істинні напруження, деформація та питома енергія руйнування 

проточених зразків від 20 мм до 110 мм класу А500С 

S, 

MPa 

е W 

дж/мм2 

580 0,2  

700 0,37  

770 0,49  

810 0,62  

880 0,73  

900 0,87  

930 1,08  

975 1,21 891 
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Ступінь пошкодження  визначають, як відношення енергії деформування 

W встановлені за величиною деформації при реальних умовах експлуатації 

методом ЦКЗ до граничного значення енергії руйнування Wс для даного 

матеріалу. 

𝜔 =
𝑊

𝑊𝑐
.   (4.10) 

Використавши підхід, щодо аналітичного опису діаграм руйнування 

«істинні напруження  S -  істинна деформація е» будуть мати наступний вигляд: 

1) для суцільної термозміцненої арматури 20 мм: 

S(e) = 723e0,6603; 

2) для проточеної арматури: 

S(с) = 687,74 e0,5998; 

3) для арматури проточеної до 10 мм: 

S(e) = 602,99e0,4250. 

4.6 Аналіз розподілу фізико-механічних властивостей термічно-зміцненої 

арматури 

4.6.1 Методика експериментальних випробувань 

Аналіз фізико-механічних властивостей термічно-зміцненої сталі проведено на 

основі експериментальних випробувань. Випробування проводилось на зразках, 

виготовлених з арматурних стержнів класу А500С з різними початковими діаметрами 

(Øinit,=12..32 мм). В середній частині кожного зразка було виконано проточування на 

ділянці 100 мм до різних діаметрів. Значення ефективних діаметрів визначали з огляду 

на можливість відслідковування різних структурних зон термічно-зміцнених 

арматурних стержнів. Протягом експерименту виконували реєстрацію змін в формі і 

розмірі зразка, визначали параметри текучості і міцності. Експериментальні 

дослідження також включали фіксування локальних істинних деформацій та 

напружень шляхом обробки цифрових зображень методом цифрової кореляції 

зображень (ЦКЗ). При цьому реєстрація зображень виконувалась монохроматичною 

цифровою камерою «Grasshopper 3» з об’єктивом Computar F25\2.8. Камера і два 
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освітлювачі були розміщені на платформі, закріпленій на станині навантажувальної 

машини Р-100. Було прийнято відстань від об’єктива до зразка 300 мм, що дозволило 

відслідковувати зміни в формі всієї проточеної ділянки зразка. Зусилля з давача тиску 

реєстрували за допомогою цифрового перетворювача Е14-440 з програмним 

комплексом PowerGraph. Таким чином було отримано повну діаграму напружено-

деформованого стану зразків. Показники міцності  σu,i і межі текучості σ0.2,i для зразків 

серій арматури з різними ефективними діаметрами наведено в табл. 4.7-4.15. Обсяг 

вибірки і значення ефективних діаметрів, до яких проточувались зразки були вибрані 

на основі параметрів мікротвердості арматури і її розподілу вздовж перерізу 

арматурного стержня. 

4.6.2 Результати експериментальних випробувань арматури 

Результати випробувань арматури для зразків початковим діаметром 

Øinit,=12..32 мм при обточуванні їх до різних ефективних діаметрів Øef, наведено 

в табличній формі (табл. 4.7-4.15). Зокрема дані межі текучості σ0.2,i і 

характеристичної міцності σu,i для 3-х зразків кожного діаметру. Для різних 

структурних шарів визначаено математичне очікування значення межі міцності 

і межі текучості: 

1

n

i

і

n



 


,                                                   (4.11) 

Для зразків, обточених з початкового діаметру Øinit,=12 мм отримано 

значення наведені в табл. 4.7. 

Табл. 4.7 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=12 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для 

зразка 
,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

12 555.0 548.0 559.0 554.0 719.0 715.0 722.0 718.7 

8 440.0 445.0 442.0 442.3 559.0 561.0 557.0 559.0 
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За експериментальними даними розподіл міцнісних характеристик для 

межі міцності і текучості є однаковим. Слід відмітити, що термічно-зміцнений 

шар для всіх зразків із початковим діаметром Øinit=12 мм наявний в межах від 

12 мм до 8 мм, залишковий переріз 8 мм характеризується значно нижчими 

показниками межі міцності і текучості.  

Результати випробувань зразків, з Øinit=14 мм наведено в табл. 4.8. 

Табл. 4.8 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=14 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для 

зразка 
,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

14 570.0 575.0 571.0 572.0 721.0 718.0 720.0 719.7 

8 443.0 440.0 443.0 442.2 575.0 572.0 576.0 574.3 

За даними випробування зразків, для термічно-зміцненої арматури 14 мм 

термічно-зміцнений шар складає близько 4 мм, що відповідає також і розподілу 

мікротвердості вздовж перерізу. в межах цієї ділянки арматурна сталь має вищі 

показник як міцності, так і текучості.  

Дані експериментальних випробувань межі міцності і текучості для 

арматурних стержнів Øinit=16 мм і усереднені показники цих значень наведено в 

табл. 4.9. 

Табл. 4.9 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=16 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для 

зразка 
,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

16 581.0 586.0 587.0 584.0 723.0 720.0 719.0 720.7 

8 449.0 443.0 451.0 447.7 578.0 573.0 570.0 570.0 
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За даними межі текучості і міцності зниження міцності арматурного 

стержня 16 мм починається з глибини близько 1 мм (за результатами 

визначення мікротвердості) від поверхні, особливо різке падіння міцнісних 

параметрів можна відмітити для ефективних діаметрів Øef =8 мм і менше. Слід 

відмітити, що для всіх зразків термічно-зміцнений шар складає близько 3-4 мм 

від поверхні стержня. 

Результати арматурних стержнів із Øinit=18 мм наведено в табл. 4.10. 

Табл. 4.10 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=18 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для 

зразка 
,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

18 567.0 565.0 560.0 564.0 720.0 718.0 721.0 719.7 

8 445.0 440.0 444.0 443.0 569.0 567.0 568.0 568.0 

Аналізуючи дані табл. 4.10 слід виділити термічно-зміцнений шар в зоні 

від 18 до 8 мм , для якого характерні вищі показники міцності і текучості. 

Загалом, особливості розподілу міцнісних параметрів для арматурних стержнів 

18 є близькими до розподілу мікротвердості, що свідчить про достовірність 

отриманих експериментальних даних.  

Експериментальні випробування для визначення показників межі міцності 

і текучості арматурних зразків сточених з Øinit=22 мм наведено в табл. 4.15. 

Табл. 4.15 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=22 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для зразка ,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

22 586.0 591.0 587.0 588.0 721.0 719.0 720.0 720.0 

12 446.0 448.0 450.0 448.0 567.0 561.0 559.0 562.3 
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Серцевина стержня, в якій міцнісні показники є нижчим в арматурі Ø22 мм 

охоплює внутрішній шар Ø12 мм. Для зовнішніх шарів значення межі текучості 

і міцності є вищими, при цьому термічно-зміцнений шар поширюється на 

глибину близько 3 мм від поверхні стержня. 

Випробуваних зразків Øinit=25 мм наведено в табл. 4.16.  

Табл. 4.16 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=25 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа 

для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для зразка ,u i , МПа 

для 

структурного 

шару 
1 2 3 1 2 3 

25 595.0 590.0 591.0 592.0 720.0 717.0 719.0 718.7 

20 530.0 532.4 533.9 532.1 611.0 605.0 600.0 605.3 

 

За даними табл. 4.16 встановлено зменшення межі міцності і текучості для 

пошкодженої арматури від Øef=25 мм до Øef=20 мм. Внутрішня серцевина 

характеризується нижчими параметрами текучості і міцності, оскільки в цій зоні 

термічний вплив на арматурну сталь був менш інтенсивним.  

Дані межі міцності і текучості для серій зразків із Øinit=28 мм наведено в 

табл. 4.17.  

Табл. 4.17 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=28 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для 

зразка 
,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 2 3 1 2 3 

28 590.0 585.0 587.0 587.3 720.0 719.0 721.0 720.0 

20 511.0 512.0 507.0 510.0 627.0 625.0 625.0 625.7 

За результатами експериментальних випробувань можливо зробити 

висновок, що для арматури Øinit=28 мм характерний термічно-зміцнений шар (до 

Øef=20 мм) із вищими показниками межі міцності і межі текучості.  
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Результат експериментальних даних для зразків обточених з початкового 

діаметра Øinit=32 мм до Øinit=20 мм наведено в табл. 4.18. 

Табл. 4.18 

Результати експериментальних випробувань арматурних стержнів при 

сточуванні від початкового діаметру Øinit=32 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для 

зразка 
0.2i , МПа для 

структурного 

шару 

σu,i, МПа, для зразка ,u i , МПа для 

структурного 

шару 1 3 4 2 4 5 

32 600.0 598.4 596.0 598.0 723.0 721.0 724.0 722.7 

20 438.0 441.0 439.0 439.3 564.0 562.0 569.0 565.0 

Аналізуючи дані для зразків обточених з арматурних стержнів із 

Øinit=32 мм, слід зробити висновок, що серцевина є з нижчими показниками 

текучості і міцності. 

Для серій зразків арматури із Øinit=20 мм було проведено більш детальні 

експериментальні дослідження. Показники міцності σu,i і межі текучості 0.2i  для 

5-ти серій арматури з різними ефективними діаметрами наведено в табл. 4.19. 

Табл. 4.19 

Результати експериментальних випробувань арматурної сталі при сточуванні 

від початкового діаметру Øinit=20 мм 

Фактичний 

ефективний 

діаметр 

Øef, мм 

Результати експериментальних випробувань 

0.2i ,МПа, для зразка  σu,i, МПа, для зразка 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

20 581.0 585.0 578.0 591.0 590.0 717.0 720.0 721.0 714.0 725.0 

19 549.0 552.0 547.0 558.0 556.0 660.0 664.0 667.0 663.0 670.0 

18 557.0 562.0 554.0 558.0 562.0 668.0 672.0 673.0 671.0 673.0 

17 554.0 557.0 548.0 552.0 561.0 662.0 663.0 670.0 665.0 667.0 

16 561.0 567.0 559.0 562.0 565.0 634.0 638.0 643.0 647.0 645.0 

15 490.0 491.0 485.0 490.0 497.0 619.0 620.0 624.0 626.0 623.0 

14 477.0 481.0 472.0 474.0 483.0 603.0 610.0 612.0 613.0 615.0 

13 466.0 469.0 461.0 471.0 472.0 592.0 598.0 601.0 602.0 602.0 

12 448.0 450.0 444.0 449.0 453.0 584.0 587.0 591.0 593.0 592.0 

11 442.0 448.0 442.0 450.0 450.0 571.0 574.0 577.0 578.0 576.0 

10 439.0 440.0 439.0 437.0 443.0 560.0 561.0 564.0 565.0 567.0 
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4.6.3 Методика статистичного опрацювання результатів 

експериментальних випробувань 

Для виключення грубих похибок із серій експериментальних даних 

визначення ступеня достовірності проведено детальний статистичний аналіз. 

Статистичне опрацювання експериментальних даних проводено для 5 серій 

випробувань (в межах кожної із серій було визначено межу текучості і міцності 

для різних ефективних діаметрів з інтервалом в 1 мм) для термічно-зміцненої 

арматури діаметром 20 мм класу А500С. Для виключення грубих похибок із 

вибірки використано перевірку за критерієм Стьюдента. Алгоритм перевірки 

включає порівняння розрахункового значення критерію Стьюдента з табличним 

значенням з використанням формули: 

doubt

calc tabt t
S

 
  ,                                      (4.12) 

де doubt  -сумнівне значення величини, яку перевіряємо (межа текучості, чи межа 

міцності), 𝜎 – середнє арифметичне значення цієї величини, tcalc – розрахункове 

значення критерію Стьюдента, tabt - табличне значення критерію Стьюдента. 

Прийнято рівень значимості q=5%. За кількістю серій даних отримано 

число ступенів свободи для вибірки f=5-1=4. Тоді табличне значення критерію 

Стьюдента становить 2.78tabt  . Після перевірки вибірки на достовірність 

визначено основні статистичні показники: 

 математичне сподівання (середнє арифметичне): 

1

n

i

і

n



 


,                                                   (4.13) 

 середньоквадратичне відхилення: 
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  ,                                             (4.14) 

 дисперсія: 
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,                                             (4.15) 

 коефіцієнт варіації: 

S



 ,                                                    (4.16) 

де 
i -часткове значення межі міцності чи межі текучості з певної вибірки;  

n - обсяг вибірки.  

4.6.4 Результати статистичного опрацювання показників межі міцності 

арматурних зразків 

Виконуано перевірку на достовірність експериментальних даних для 

показників межі міцності, застосовуючи критерій Стьюдента за описаним 

алгоритмом. Результати перевірки вибірки на наявність грубих похибок 

наведено в табл. 4.20. 

Табл.4.20 

Перевірка за критерієм Стьюдента показників межі міцності 

,u i ,МПа, 

для серії 

Фактичний ефективний діаметр 

Øef, мм 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1 717.0 660.0 668.0 662.0 634.0 619.0 603.0 592.0 584.0 571.0 560.0 

2 720.0 664.0 672.0 663.0 638.0 620.0 610.0 598.0 587.0 574.0 561.0 

3 721.0 667.0 673.0 670.0 643.0 624.0 612.0 601.0 591.0 577.0 564.0 

4 714.0 663.0 671.0 665.0 647.0 626.0 613.0 602.0 593.0 578.0 565.0 

5 725.0 670.0 673.0 667.0 645.0 623.0 615.0 602.0 592.0 576.0 567.0 

Результати перевірки за критерієм Стьюдента 

u , МПа 719.4 664.8 671.4 665.4 641.4 622.4 610.6 599.0 589.4 575.2 563.4 

calct  
max 1.35 1.36 0.77 1.43 1.05 1.25 0.95 0.71 0.95 1.01 1.25 

min 1.30 1.25 1.64 1.06 1.39 1.18 1.65 1.65 1.43 1.51 1.18 

За результатами (табл. 4.20) для всіх значень вибірок виконується умова (4.12). 

Наприклад, найбільше значення критерію Стьюдента, а отже і найбільш сумнівне 

значення характерне для 1-го зразка при його ефективному діаметрі Øef=13..14 мм. Для 

цього значення перевірка за критерієм Стьюдента має вигляд: 

1.65 2.78calc tabt t   . 
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Оскільки умова (4.12) виконується, то коригування вибірки не 

виконується. В результаті з довірчою імовірністю 95% всі експериментальні дані 

є достовірними і можуть бути в подальшому використані в статистичному 

аналізі.  

Статистичні показники межі міцності визначено за формулами (4.13) та 

(4.16). Результати, що відповідають кожному ефективному діаметру наведені в 

табл.4.21. 

Табл.4.21 

Статистичні показники експериментальних даних межі міцності 

,u i ,МПа, 

для серії 

Фактичний ефективний діаметр Øef, мм 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1 717.0 660.0 668.0 662.0 634.0 619.0 603.0 592.0 584.0 571.0 560.0 

2 720.0 664.0 672.0 663.0 638.0 620.0 610.0 598.0 587.0 574.0 561.0 

3 721.0 667.0 673.0 670.0 643.0 624.0 612.0 601.0 591.0 577.0 564.0 

4 714.0 663.0 671.0 665.0 647.0 626.0 613.0 602.0 593.0 578.0 565.0 

5 725.0 670.0 673.0 667.0 645.0 623.0 615.0 602.0 592.0 576.0 567.0 

Результати статистичного опрацювання 

u , МПа 719.4 664.8 671.4 665.4 641.4 622.4 610.6 599.0 589.4 575.2 563.4 

S , МПа 3.72 3.43 1.85 2.87 4.76 2.58 4.13 3.79 3.38 2.48 2.58 
2 , МПа 17.30 14.70 4.30 10.30 28.30 8.30 21.30 18.00 14.30 7.70 8.30 

 , % 0.52 0.52 0.28 0.43 0.74 0.41 0.68 0.63 0.57 0.43 0.46 

Відповідно, усереднені значення для вибірки складатимуть 3.23 МПаS  ,  

2 13.9 МПа  , 0.515 %   і знаходяться в допустимих межах згідно з чинними 

нормативними документами. 

4.6.5 Результати статистичного опрацювання показників межі текучості 

арматурних зразків 

Розрахункові значення критерію Стьюдента для різних значень 

ефективного діаметра різних серій наведено в табл. 4.22, розрахункове значення 

критерія Стьюдента є меншим за табличне для всіх значень вибірок. 

Перевірка виконання вимоги (4.12) для сумнівного показника (для 5-и 

зразків і ефективного діаметра Øef=10 мм): 

1.55 2.78calc tabt t    



166 

 

Перевірка за критерієм Стьюдента виконується. Отже, можна 

стверджувати, що всі дані вибірки є достовірними з довірчою імовірністю 95%, 

тому коригування виконувати немає необхідності.  

Табл.4.22 

Перевірка за критерієм Стьюдента показників межі текучості 

0.2i ,МПа, 

для серії 

Фактичний ефективний діаметр 

Øef, мм 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1 581.0 549.0 557.0 554.0 561.0 490.0 477.0 466.0 448.0 442.0 439.0 

2 585.0 552.0 562.0 557.0 567.0 491.0 481.0 469.0 450.0 448.0 440.0 

3 578.0 547.0 554.0 548.0 559.0 485.0 472.0 461.0 444.0 442.0 439.0 

4 591.0 558.0 558.0 552.0 562.0 490.0 474.0 471.0 449.0 450.0 437.0 

5 590.0 556.0 562.0 561.0 565.0 497.0 483.0 472.0 453.0 450.0 443.0 

Результати перевірки за критерієм Стьюдента 

0.2 , МПа 585.0 552.4 558.6 554.4 562.8 490.6 477.4 467.8 448.8 446.4 439.6 

calct  
max 1.07 1.21 0.99 1.34 1.32 1.50 1.21 0.95 1.28 0.88 1.55 

min 1.25 1.17 1.34 1.30 1.19 1.31 1.17 1.53 1.47 1.07 1.19 

Результати статистичного опрацювання наведено в табл.4.23. 

Табл.4.23 

Статистичні показники експериментальних даних межі текучості 

0.2i , 

МПа, для 

серії 

Фактичний ефективний діаметр Øef, мм 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

1 581.0 549.0 557.0 554.0 561.0 490.0 477.0 466.0 448.0 442.0 439.0 

2 585.0 552.0 562.0 557.0 567.0 491.0 481.0 469.0 450.0 448.0 440.0 

3 578.0 547.0 554.0 548.0 559.0 485.0 472.0 461.0 444.0 442.0 439.0 

4 591.0 558.0 558.0 552.0 562.0 490.0 474.0 471.0 449.0 450.0 437.0 

5 590.0 556.0 562.0 561.0 565.0 497.0 483.0 472.0 453.0 450.0 443.0 

Результати статистичного опрацювання 

0.2 , МПа 585.0 552.4 558.6 554.4 562.8 490.6 477.4 467.8 448.8 446.4 439.6 

S , МПа 5.02 4.13 3.07 4.41 2.86 3.83 4.13 3.97 2.93 3.67 1.96 
2 , МПа 31.50 21.30 11.80 24.30 10.20 18.30 21.30 19.70 10.70 16.80 4.80 

 , % 0.86 0.75 0.55 0.80 0.51 0.78 0.86 0.85 0.65 0.82 0.45 

Визначені усереднені показники: 3.63 МПаS  , 
2 17.3 МПа  , 

0.715 %  , які знаходяться в допустимих межах. 
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На основі проведеного аналізу даних вибірки і перевірки їх за критерієм 

Стьюдента можна стверджувати, що всі експериментальні дані є достовірними з 

довірчою імовірністю 95%. 

4.7 Висновки з розділу 4 

1. Апробовану методику випробування бетонних зразків з використанням 

методики визначення деформацій за цифровою кореляцією зображення та з 

контролем деформацій за допомого суб-мікронних індикаторів з точністю 0.001 

мм для перевірки точності. 

2. Побудовану повну діаграму руйнування бетону за допомогою методу 

цифрової кореляції зображення та визначено коефіцієнт Пуассона включно до 

моменту руйнування бетонних зразків. Достовірність результатів перевірено з 

використанням суб-мікроних індикаторів з точністю 0.001 мм на базі 200 мм.  

3. Встановлені переваги використання методу цифрової кореляції 

зображення для отримання відносних деформацій всієї дослідженої площини 

зразка, як в повздовжньому так і в поперечному напрямку, що дає можливість 

дослідити зміну відносних деформацій та переміщення окремих точок або 

ділянок  при дослідженні бетонних поверхонь. 

4. Експериментальними випробовуваннями дослідних зразків арматури 

А500С встановлено, що зовнішні термічно-зміцнені шари арматури мають вищі 

фізико-механічні властивості сталі в порівнянні із серцевиною, в якій відсутній 

ефект термічного зміцнення. Цей фактор необхідно враховувати при визначенні 

несучої здатності залізобетонних балок з корозійними пошкодженнями робочої 

арматури, адже при повному чи частковому знищенні термічно-зміцненого шару 

арматурних стержнів їх фізико-механічні характеристики значно зменшуються. 

5. Шляхом експериментальних випробувань зразків арматури на 

мікротвердість та випробуванням стержнів арматури як суцільних так і 

проточених зі зніманням зовнішніх шарів встановлено, що зовнішні шари 

арматури А500С, які складають до 30% поперечного перерізу мають 

характеристики міцності до 30% вищу, ніж серцевини перерізу. 
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6. Експериментальними випробуваннями мікротвердості місць 

приварювання поперечних стержнів до робочої арматури встановлено, що в 

межах виконання зварювання проходить знеміцнення термічно-зміцненого 

зовнішнього шару арматури А500С. 

7. На основі проведеного аналізу даних вибірки при випробуванні 

арматурних стержнів класу А500С на розтяг з поетапним зменшенням 

поперечного діаметра від 20 мм до 12 мм і перевірки їх за критерієм Стьюдента 

можна стверджувати, що всі експериментальні дані є достовірними з довірчою 

імовірністю 95%. 
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РОЗДІЛ 5 РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-

ЗМІЦНЕНОЮ АРМАТУРОЮ 

5.1 Критерії вичерпання несучої здатності дослідних зразків 

Поперечний переріз, армування і схема навантаження для залізобетонних 

балок були вибрані таким чином, щоб їх руйнування відбувалось в результаті 

чистого згину по нормальним перерізам.  

Приймаючи до уваги вказівки [62,70] для залізобетонних балок можна 

виділити наступні критерії вичерпання несучої здатності: 

- втрата рівноваги між внутрішніми і зовнішніми зусиллями, яким 

відповідає максимум на діаграмах «момент-кривизна (прогин)» або 

«момент – деформація бетону найбільш стиснутої фібри»; 

- руйнування бетону стиснутої зони, коли фіброві деформації бетону 

досягають граничних значень деформації бетону ( 1cu , 3cu ): 

- розрив усіх стрижнів розтягнутої арматури при доягненні ними граничних 

деформацій ud .  

Згідно з рекомендаціями норм [62,70] для непошкоджених та 

пошкоджених експериментальних зразків приймаємо наступні гіпотези і 

припущення: 

 за розрахунковий приймаємо центральний переріз, в якому розвиваються 

найбільші деформації; 

 деформації арматури розтягнутої і стиснутої зони дорівнюють 

деформаціям бетону цих зон; 

 прийнято. що для всіх зразків виконується гіпотеза плоских перетинів, 

згідно з якою деформації розподіляються за лінійним законом по всій 

висоті перерізу; 

 взаємозалежність між напруженням та деформаціям в арматурі прийнято у 

формі діаграм. 
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У всіх залізобетонних експериментальних балках вичерпання несучої 

здатності відбулось вналідок досягненні бетону найбільш стиснутої фібри 

граничних значень εcu1=263·10-5, як для бетону класу С40/50, згідно діючих 

нормативних документів, які базуються на деформаційній моделі розрахунку 

[62,70].  

Граничних значень εud та розриву робочого одиничного армування 

(закладеного в кожен експериментальний зразок) не спостерігалось у всіх 

залізобетонних балках.  

Для залізобетонних балок кожної серії було визначено εyk для кожного 

діаметра робочої арматури як непошкоджених, так і пошкоджених до певного 

відсотку, шляхом сточування зовнішнього шару стержнів.  

У всіх залізобетонних балок, крім 7-ї…9-ї серій (робоча арматура 

діаметром 22 мм, 25 мм, 28 мм та 32 мм), спочатку робоча арматура класу А500С 

досягає початку межі текучості, після чого деформації найбільш стиснутої фібри 

досягають граничних значень εcu1=263·10-5, що відповідають моменту 

вичерпання несучої здатності зразків.  

Аналогнічно, спостерігається у зразках 7-ї…9-ї з пошкодження 

зовнішнього шару робочої арматури від діаметра 22 мм до діаметра 16 мм та з 

робочою арматурою діаметром 25 мм, 28 мм та 32 мм з пошкодженням до 

діаметра 20 мм.  

У непошкоджених зразках 7-ї…9-ї, відповідно з робочою арматурою 

діаметрами 22 мм, 25 мм, 28 мм та 32 мм, робоча арматура не досягнула 

деформацій початку межі текучості εyk, а вичерпання несучої здатності відбулось 

аналогічно при досягенні деформації найбільш стиснутої фібри бетону 

εcu1=263·10-5.  
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5.2 Несуча здатність та деформативність експериментальних 

залізобетонних балок 

5.2.1 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок 1-ї серії 

У всіх зразках фіксувались деформації розтягнутої робочої арматури та 

бетону найбільш стиснутої фібри за методиками з використанням безконтактних 

суб-мікронних індикаторів та цифрової кореляції зображення. 

У 1-серії у всіх залізобетонних балках робоча розтягнута арматура 

запроектовано діаметром 20 мм. В ділянці чистого згину робоча арматура була 

попередньо рівномірно пошкоджена зточуванням зовнішнього шару від діаметра 

20 мм до діаметра 18, 16, 14 та 12 мм. 

Експериментальні зразки КБ-1.1 та КБ-1.2 запроектовано як контрольні 

зразки. У цих зразка робоча арматура діаметром 20 мм класу А500С без 

попереднього пошкодження. Згідно даних експериментальних досліджень по 

випробуванню арматури на розтяг, для даної арматури εyk=284·10-5. Згідно даних 

деформацій, отриманих з використанням суб-мікронних індикаторів з 

безпровідниковим приєднанням до ПК, момент початку межі текучості для 

залізобетонних балок КБ-1.1 та КБ-1.2 досягнуто при My,ind=21.42 кНм, а це ж 

значення при застосування методики цифрової кореляції зображення склало 

My,DIC=21.18 кНм (рис. 5.1).  

 

Рис. 5.1. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок КБ-1.1 та КБ-1.2: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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Відхилення між двома методиками було незначне, що стверджує про 

можливість застосування кореляції цифрового зображення при дослідженні 

деформацій арматури. 

Після досягнення межі текучості в залізобетонних балках спостерігався 

різкий приріст деформацій бетону та досягнення граничних значень бетону 

εcu1=263·10-5 відбулось при моменті Mcu,ind= 22.9 кНм за значеннями деформацій, 

отриманих з суб-мікронних індикаторів безпровідникового типу та Mcu,DIC= 21.36 

кНм – за метод цифрової кореляції зображення, тобто відбулось вичерпання 

несучої здатності. 

 

Рис. 5.2. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок КБ-1.1 та КБ-1.2: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У зразках БП-1.3 та БП-1.4 робоча арматура діаметром 20 мм класу А500С, 

попередньо перед бетонуванням, у зоні чистого згину по центру стержня зточено 

зовнішній шар на ділянку довжиною 120 мм до діаметра 18 мм. Результати «момент-

деформації» розтягнутої арматури наведено на рис. 5.3.  

За результатами випробування арматурних стержнів, з зточенням зовнішнього 

шару від діаметра 20 мм до 18 мм, на розтяг εyk=271·10-5. Відповідно, для балок  

БП-1.3 та БП-1.4 момент при досягненні початку межі текучості складав 

My,ind=14.73 кНм за суб-мікронними індикаторами, а за метод цифрової кореляції 

зображення – My,DIC=13.97 кНм (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-1.3 та БП-1.4: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Граничні деформації найбільш стиснутої фібри бетону (εcu1=263·10-5) для 

зразків БП-1.3 та БП-1.4 відбулось при моменті вичерпання несучої здатності  

Mcu,ind= 18.11 кНм за вимірями деформацій з використанням суб-мікронних 

індикаторів та Mcu,DIC= 18.27 кНм – за методикою визначення деформацій з 

використанням методу цифрової кореляції зображення (рис. 5.4).  

 

Рис. 5.4. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-1.3 та БП-1.4: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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У порівнянні з контрольними непошкодженими зразками спостерігається 

зменшення моменту при початку текучості робочої арматури на 32.7% та 

моменту при досягненні найбільш стиснутої фібри бетону граничних значень на 

17.8%. 

У зразках БП-1.5 та БП-1.6 робоча арматура класу А500С перед початком 

бетонування заточена з діаметра 20 мм до діаметра 16 мм. Аналогічно, заточено 

зовнішній зміцнений шар робочої арматури вздовж по центру на орієнтовну довжину 

120 мм. Аналогічно, за результатами випробування побудовано графіки «напруження-

деформації робочої розтягнутої арматури» (рис. 5.5) та «момент-деформації найбільш 

стиснутої фібри бетону» (рис. 5.6).  

 

Рис. 5.5. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-1.5 та БП-1.6: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У зразках БП-1.5 та БП-1.6 момент, при якому було досягнуто початок межі 

текучості (εyk=273·10-5), досягнуто при My,ind=12.24 кНм за показами суб-

мікронних безпровідникових індикаторів та My,DIC=12.14 кНм за метод цифрової 

кореляції зображення. 

Після досягнення межі текучості спостерігається різкий приріст деформацій 

бетону найбільш стиснутої фібри. Граничні деформації бетону найбільш стиснутої 

фібри εcu1=263·10-5 досягнуто при моменті Mcu,ind= 13.62 кНм за показами суб-
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мікронних індикаторів безпровідникового типу та Mcu,DIC= 13.62 кНм за 

методикою цирфрової кореляції зображення (рис. 5.6). 

 

Рис. 5.6. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-1.5 та БП-1.6: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У зразках БП-1.7 та БП-1.8 робоча арматура класу А500С була пошкоджена 

від діаметра 20 мм до діаметра 14 мм. Як і в попередній зразках, пошкоджено 

зовнішній термічно-зміцнений шар посередині армування на ділянку 120 мм, 

тобто була пошкоджена ділянка найбільш моменту в зоні чистого згину. 

Деформацій робочої арматури при досягненні межі текучості для балок 

БП-1.7 та БП-1.8 за експериментальними результатами випробувань стержнів на 

розтяг складав εyk=232·10-5. Це значення було досягнуто для даних 

експериментальних зразків при My,ind=7.56 кНм за значеннями відносних 

деформацій при використанні суб-мікронних безпровідникових індикаторів та 

My,DIC=7.92 кНм за значеннями відносних деформацій, отриманих метод 

цифрової кореляції зображення (рис. 5.7). 

Після досягнення моменту початку межі текучості спостерігався різкий приріст 

деформацій бетону. Досягнення граничного значення найбільш стиснутої фібри 
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мікронних індикаторів та Mcu,ind= 10.34 кНм за метод цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.8). 

 

Рис. 5.7. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-1.7 та БП-1.8: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

 

Рис. 5.8. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-1.7 та БП-1.8: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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Зразки БП-1.9 та БП-1.10 запроектовано з початково пошкодженою робочою 

арматурою класу А500С діаметром 20 мм до діаметра 12 мм з поверхневим 

зточуванням в центральній зоні на ділянку 200 мм (в зоні чистого згину). 

За результатами випробувань арматурних стержнів класу А500С заточених з 

діаметра 20 мм до діаметра 12 мм деформації початку межу текучості складають 

εyk=218·10-5. Відповідно, для балок БП-1.9 та БП-1.10 момент початку межі 

текучості досягнуто при My,ind=5.52 кНм за значенням суб-мікронних індикаторів 

та My,DIC=5.86 кНм за метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.9.) 

 

Рис. 5.9. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-1.9 та БП-1.10: Rebar_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягнення деформацій межі текучості у балках БП-1.9 та БП-1.10 

спостерігається різкий приріст деформацій бетону. Досягнення граничних значень 

деформацій бетону εcu1=263·10-5 відбулось при моменті вичерпання несучої 

здатності Mcu,ind= 7.79 кНм за значеннями відносних деформацій суб-мікронних 

безпровідникових індикаторів та Mcu,DIC= 7.94 кНм за метод цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.10). Слід вімітити, оскільки в балках БП-1.9 та БП-10 повністю 

зточений зміцнений шар арматури (від вихідного діаметра 20 мм до діаметра 12 мм) 

спостерігається повна ділянка текучості арматури та приріст деформацій бетону 

найбільш стиснутої фібри. Досягнення граничних деформацій бетону при 
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більшому моменті, відносно текучості, пояснюється тим, що очевидно включались 

в роботу нижні фібри бетону відносно стиснутої грані балок. 

 

Рис. 5.10. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-1.9 та БП-1.10: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Зведені результати випробувань залізобетонних балок 1-серії наведено в 

табл. 5.1.  

В результаті випробувань зафіксовано зменшення несучої здатності 

залізобетонних балок, внаслідок пошарового пошкодження від діаметра 20 мм до 

діаметра 12 мм з кроком  2 мм зовнішнього термічного шару робочої арматури класу 

А500С.  

В результаті отриманих експериментальних досліджень встановлено, що зі 

зменшенням поперечного перерізу робочої арматури зменшується момент, при якому 

досягнуто початок межі текучості та досягнуто граничних значень найбільш стиснутої 

фібри бетону. При тому, значне зменшення спостерігається у зразках із заточенням 

зовнішнього шару арматури від діаметра 20 до 18 мм, а саме він складає 34%. З 

зменшенням зовнішнього шару поперечної арматури з 20 мм до 16, 14, 12 мм 

зменшення моменту при досягненні межі текучості робочої арматури складає від 43% 

до 72%.  
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Табл. 5.1 

Несуча зданість експериментальних зразків 1-ї серії 

Марку-

вання 

Вихідний 

діаметр 

зразка, 

мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

За значеннями суб-

мікронних індикаторів 

безпровідникового 

типу 

За метод цифрової 

кореляції зображення 
Усереднені значення 

Відхилення 

моменту 

при 

досягненні 

текучості 

відносно 

зразків КБ-

1.1 та КБ-

1.2, % 

Відхилення 

моменту при 

вичерпанні 

несучої 

здатності 

відносно 

зразків КБ-

1.1 та КБ-1.2, 

% 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНМ 

Момент 

при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Момент 

при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

КБ-1.1 

20 

- 
21.42 22.90 21.18 21.36 21.30 22.13 - - 

КБ-1.2 - 

БП-1.3 18 
14.73 18.11 13.96 18.27 14.35 18.19 34.09 14.47 

БП-1.4 18 

БП-1.5 16 
12.24 13.62 12.14 13.62 12.19 13.62 42.68 36.24 

БП-1.6 16 

БП-1.7 14 
7.56 10.86 7.92 10.34 7.74 10.60 62.61 51.59 

БП-1.8 14 

БП-1.9 12 
5.52 7.79 5.86 7.94 5.69 7.87 72.33 62.83 

БП-1.10 12 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків
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Слід відмітити, що зменшення моменту при досягненні межі текучості для 

зразків з зменшенням зовнішнього шару робочої арматури від 20 до 18 мм складає 

34%, а момент при досягненні максимального значення деформацій бетону найбільш 

стиснутої фібри бетону складає 14.5%. Очевидно, це є внаслідок того, що після 

досягнення межі текучості робочої арматури включається в роботу зміцнений шар, та 

відповідно деформації бетону досягають максимальних значень при більшому 

моменті. 

Момент, при якому досягнуто граничних значень деформацій бетону найбільш 

стиснутої фібри залізобетонних балок, з зменшенням зовнішнього поперечного 

перерізу робочої арматури від діаметра 20 мм до діаметра 16, 14, 12 мм зменшується 

від 36% до 63%.  

5.2.2 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок, з 

непошкодженою робочою арматурою 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї серії 

Залізобетонні балки 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї серії запроектовані з непошкодженою 

термічно-зміцненою арматурою діаметром 12, 14, 16 та 18 мм класу А500С. За 

програмою дослідження дані зразки були запроектовані для визначення впливу 

термічно-зміцненого шару в порівнянні зі зразками 1-ї серії, в яких робоча арматура 

була пошкоджені з діаметра 20 мм до 12 мм з поетапним зменшенням зовнішнього 

термічно-зміцненого шару з кроком 2мм. В результаті випробувань побудовані 

залежності моменту від деформацій розтягнутої робочої арматури та бетону найбільш 

стиснутої фібри та встановлено відповідні граничні значення моменту. 

Відповідно, зразки Б-2.11 та Б-2.12 запроектовані з робочою арматурою 

діаметром 12 мм класу А500С. В результати випробувань даних стержнів арматури на 

розтяг, встановлено, що початок межі текучості при σyk=570.4 Мпа, відповідно 

граничні деформації при початку межі текучості арматури становлять εyk=277·10-5. 

Отже, за результатами випробувань на згин короткочасним навантаженням 

балок Б-2.11 та Б-2.12 встановлено, що момент при початку межі текучості 

робочої термічно-зміцненої арматури діаметром 12 мм складає My,ind=9.14 кНм 

за показами суб-мікронних безпровідникових індикаторів та My,DIC=9.14 кНм за 

метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.11). 



181 

 

 

Рис. 5.11. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-2.11 та Б-2.12: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягнення деформацій початку межі текучості робочої арматури, 

спостерігається різкий приріст деформацій бетону найбільш стиснутої фібри і 

досягнення граничних значень εcu1=263·10-5 при моменті Mcu,ind= 9.83 кНм за 

значенням суб-мікронних індикаторів та Mcu,DIC= 9.83 кНм за методом цифрової 

кореляції зображення (рис. 5.12). 

 

Рис. 5.12. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-2.11 та Б-2.12: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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Залізобетонні балки Б-3.13 та Б-3.14 були запроектовані з робочою 

арматурою діаметром 14 мм класу А500С, для якої деформації початку межу 

текучості, за експериментальними випробуваннями на розтяг арматури, 

встановлено при εyk=286·10-5. За результатами експериментальних випробувань 

цих балок, момент при досягненні початку межі текучості робочої арматури 

становив My,ind=12.44 кНм за показами суб-мікронних індикаторів та 

My,DIC=12.93 кНм за деформаціями, визначеними при використанні методики 

цифрової кореляції зображення (Рис. 5.13). 

 

Рис. 5.11. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-3.13 та Б-3.14: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягненні моменту початку межі текучості у залізобетонних балках 

Б-3.13 та Б-3.14 спостерігається різкий приріст деформацій бетону найбільш 

стиснутої фібри і досягнення граничних значень (εcu1=263·10-5) при моменті 

Mcu,ind= 13.84 кНм за показами суб-мікронних індикаторів безпровідникового 

типу та Mcu,DIC= 13.84 кНм за значеннями, отриманими при використанні 

методики цифрової кореляції зображення (Рис. 5.12). 

Момент при досягненні граничних значень бетону найбільш стиснутої 

фібри є більшим від моменту початку межі текучості робочої арматури 
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орієнтовно на 9%. Це пояснюється тим, що після досягнення робочої арматури 

межі текучості в роботу включається межа зміцнення арматури. 

 

Рис. 5.12. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-3.13 та Б-3.14: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У зразках Б-4.15 та Б-4.16 була закладена перед бетонуванням робоча 

арматура діамтром 16 мм класу А500С. За результатами експериментальних 

випробувань стержнів арматури початок межі текучості складав при відносних 

деформаціях εyk=275·10-5.  

Віднодно, момент при початку межі текучості для даних балок складав 

My,ind=13.62 кНм за даними суб-мікронних індикаторів та My,DIC=14.14 кНм за 

метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.13). 

Після досягнення в арматурі деформацій початку межі текучості, у 

залізобетонних балках Б-4.15 та Б-4.16 деформації бетону найбільш стиснутої 

фібри досягнули граничних значень εcu1=263·10-5 при моменті Mcu,ind=14.82 кНм 

за показами суб-мікронних індикаторів та Mcu,DIC=14.65 кНм за значеннями 

деформацій, отриманих за методом цифрової кореляції зображення (Рис. 5.14). 
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Рис. 5.13. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-4.15 та Б-4.16: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

 

Рис. 5.14. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-4.15 та Б-4.16: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У експериментальних дослідних зразках балок Б-5.17 та Б-5.18 робоча арматура 

діаметром 18 мм класу А500С, в якої за експериментальними випробуваннями 
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робочої стержнів на розтяг εyk=282·10-5. Відповідно, момент при початку межі 

текучості досягнуто при My,ind=16.2 кНм за показами суб-мікронних індикаторів та 

My,DIC=17.69 кНм за відносними деформаціями, отриманих після розрахунку за метод 

цифрової кореляції зображення (Рис. 5.15). 

 

Рис. 5.15. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-5.17 та Б-5.18: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягнення моменту початку межі текучості в бетоні найбільш 

стиснутої фібри спостерігається різкий приріст деформацій. Граничних значень 

εcu1=263·10-5 у дослідних балках Б-5.17 та Б-5.18 досягнуто при Mcu,ind=18.88 кНм 

за показами суб-мікронних безпровідникових індикаторів та Mcu,DIC=18.69 кНм 

за значенням відносних деформацій, які отримані за метод цифрової коредяції 

зображення.  
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Рис. 5.16. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-5.17 та Б-5.18: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Узагальнені результаті випробунь непошкоджених балок 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї 

серій наведено в табл. 5.2. 

Всі зразки порівнювали з залізобетонними балками з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 20 мм класу А500С. В результаті 

експериментальних досліджень зі зменшенням діаметра робочої арматури 

зменшнується момент при досягнення початку межі текучості арматури та 

момент при досягненні граничних значень деформації найбільш стиснутої фібри 

бетону. При зменшенні робочої арматури від діаметра 20 до діаметра 16 та 18 

мм, відповідні моменти зменшуються на 12%…33%, а при зменшенні діаметра 

робочої арматури до 12 та 14 мм – 35%…57%.  
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Табл. 5.2 

Несуча зданість експериментальних зразків 2-ї, 3-ї, 4-ї та 5-ї серії 

Маркування 

Діаметр 

робочої 

арматури, 

мм 

За значеннями суб-

мікронних індикаторів 

безпровідникового типу 

За метод цифрової 

кореляції зображення 
Усереднені значення Відхилення 

моменту при 

досягненні 

текучості 

відносно 

зразків КБ-1.1 

та КБ-1.2, % 

Відхилення 

моменту при 

вичерпанні 

несучої 

здатності 

відносно 

зразків КБ-1.1 

та КБ-1.2, % 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНМ 

Момент 

при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

КБ-1.1 20 
21.42 22.90 21.18 21.36 21.30 22.13 - - 

КБ-1.2 20 

Б-5.17 18 
16.20 18.88 17.69 18.69 16.95 18.79 16.48 12.50 

Б-5.18 18 

Б-4.15 16 
13.62 14.82 14.14 14.65 13.88 14.74 33.24 31.41 

Б-4.16 16 

Б-3.13 14 
12.44 13.84 12.93 13.84 12.69 13.84 38.95 35.21 

Б-3.14 14 

Б-2.11 12 
9.14 9.83 9.14 9.83 9.14 9.83 56.85 53.98 

Б-2.12 12 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків 
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5.2.3 Несуча здатність та деформативність експериментальних балок, з 

непошкодженою та пошкодженою робочою арматурою 6-ї, 7-ї, 8-ї та 

9-ї серії 

Експериментальні зразки 6-ї серії були запроектовані з робочою арматурою 

діаметром 22 мм класу А500С без пошкодження та з пошкодженим зовнішнім 

термічно-зміцненим шаром робочої арматури з діаметра 22 мм до діаметра 16 мм 

класу А500С. 

Балки Б-6.19 та Б-6.20 були запроектовані з робочою арматурою діаметром 

22 мм без попереднього пошкодження. За результатами експериментальних 

випробувант арматурних стержнів діаметром 22 мм класу А500С на розтяг, 

встановлено початок межі текучості при відносних деформаціях εyk=294·10-5. 

Відповідно, момент при початку межі текучості склав My,ind=25.34 кНм за значеннями 

суб-мікронних індикаторів та My,DIC=25.3 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (Рис. 5.17). 

 

Рис. 5.15. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-6.19 та Б-6.20: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягненні деформацій арматури початку межі текучості, деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону у залізобетонних балках Б-6.19 та Б-6.20 досягнули 
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граничних значень εcu1=263·10-5 при моменті Mcu,ind=26.75 кНм за показами суб-

мікронних індикаторів та Mcu,DIC=26.68 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (Рис. 5.16). 

 

Рис. 5.16. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-6.19 та Б-6.20: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У зразках БП-6.21 та БП-6.22 перед бетонування закладено робочому 

арматуру діаметром 22 мм з зовнішнім пошкодженням до діаметра 16 мм класу 

А500С. За результатами експериментальних випробувань арматурних стержнів 

пошкоджених від діаметра 22 мм до 16 мм εyk=224·10-5. Відповідно, моменту 

початку межі текучості для балок БП-6.21 та БП-6.22 склав при My,ind=13.62 кНм за 

методикою визначення відносних деформацій з використанням суб-мікронних 

індикаторів безпровідникового типу та My,DIC=13.76 кНм за методом цифровох 

кореляціх зобрежень (рис. 5.17).  

Після досягенні робочої арматури межі текучості, деформації найбільш 

стиснутої фібри досягнули граничних значень εcu1=263·10-5 при значенні моменту 

Mcu,ind=14.66 кНм за значенням суб-мікронних індикаторів та Mcu,DIC=14.66 кНм 

за значеннями відносниз деформацій, отриманих при розрахунку з 

використанням методики цифрової кореляції зображень (рис. 5.18). 
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Рис. 5.15. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-6.21 та БП-6.22: Rebar_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

 

Рис. 5.18. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-6.21 та БП-6.22: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Зразки Б-7.23 та Б-7.24 були запроектовані з робочою арматурою діаметром 

25 мм класу А500С. Момент початку межі текучості робочої (εyk=287·10-5) для 

експериментальних балок не було досягнуто (рис. 5.19). 
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Рис. 5.19. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-7.23 та Б-7.24: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Граничні деформації бетону найбільш стиснутої фібри εcu1=263·10-5 досягнуто 

при моменті Mcu,ind=26.24 кНм за значенням суб-мікронних індикаторів та 

Mcu,DIC=26.34 кНм за методом цифрової кореляції зображення (рис. 5.20). 

 

Рис. 5.20. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-7.23 та Б-7.24: Conc_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках БП-7.25 та БП-7.26 використана та сама арматура 

діаметром 25 мм класу А500С, як у балках Б-7.23 та Б-7.24, проте з заточенням 

зовнішнього зміцненого шару до діаметра 20 мм в центрі стержня (в межах чистого 

згину залізобетонних балок) на ділянку 120 мм. Граничні деформації заточеної 
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робочої арматури до діаметра 20 мм, за результатами експериментальних досліджень 

стержнів на розтяг, складали εyk=258·10-5. Момент початку межі текучості робочої 

арматури для балок БП-7.25 та БП-7.26 складав My,ind=13.85 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та My,DIC=14.17 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.21). 

 

Рис. 5.21. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-7.25 та БП-7.26: Rebar_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Після досягнення деформацій робочої арматури, що відповідають початку межі 

текучості, спостерігається різкий приріст деформацій бетону. Для балок БП-7.25 та 

БП-7.26 граничні значення деформацій бетону найбільш стиснутої фібри εcu1=263·10-5 

досягнуто при моменті Mcu,ind=14.85 кНм за значенням суб-мікронних індикаторів та 

Mcu,DIC=14.77 кНм за метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.22). 

Досягнення межі міцності настало орієнтовно на 7.5% пізніше за досягненні 

межі текучості. Це пояснюється тим, що незначна частина поверхневого 

зміцненого шару в робочій арматурі залишилась після зточування. 
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Рис. 5.22. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-7.25 та БП-7.26: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Залізобетонні балки Б-8.27 та Б-8.28 запроектовані з робочою арматурою 

діаметром 28 мм класу А500С. Відносні деформації початку межі текучості для неї 

εyk=258·10-5. У даних балках робоча арматура не досягла деформацій початку межі 

текуості (рис. 5.23). 

 

Рис. 5.23. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-8.27 та Б-8.28: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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Для балок Б-8.27 та Б-8.28 момент при граничних значеннях найбільш стиснутої 

фібри бетону (εcu1=263·10-5) настав при Mcu,ind=26.38 кНм за значенням суб-мікронних 

індикаторів та Mcu,DIC=26.29 кНм за метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.24). 

 

Рис. 5.24. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-8.27 та Б-8.28: Conc_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках БП-8.29 та БП-8.30 робоча арматура діаметром 328мм 

класу А500С була з цієї ж партії, що і робоча арматура балок Б-8.27 та Б-8.28, проте в 

ній було зточено зовнішній зміцнений шар з діаметра 28 до діаметра 20 мм в 

центральній ділянці, що припадала на зону чистого згину балок. 

Для робочої арматури залізобетонних балок БП-8.29 та БП-8.30 визначено 

експериментальним шляхом відносні деформації початку межі текучості, які склали 

εyk=255·10-5. Відповідно, момент початку межі текучості для даних балок склав 

My,ind=13.97 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів безпровідникового 

типу та My,DIC=15.24 кНм за відносними деформаціями, отриманими з 

використанням методики цифрової кореляції зображення (рис. 5.25). 

Після досягнення межі текучості в робочій арматурі, бетон найбільш 

стиснутої фібри досягнув граничних значень εcu1=263·10-5 при моменті 

Mcu,ind=16.43 кНм за показами суб-мікронних індикаторів та Mcu,DIC=16.60 кНм за 

методом цифрової кореляції зображення. 
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Рис. 5.23. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-8.29 та БП-8.30: Rebar_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

 

Рис. 5.26. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-8.29 та БП-8.30: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Залізобетонні балки Б-8.31 та Б-8.32 запроектовані з робочою арматурою 

діаметром 32 мм класу А500С. За результатами випробувань арматурних стержнів 

діаметром 32 мм на розтяг εyk=299·10-5. Згідно експериментальних випробувань балок 

Б-8.31 та Б-8.32, деформацій початку межі текучості не було досягнуто (рис. 5.27). 
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Рис. 5.27. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок Б-8.31 та Б-8.32: Rebar_Indic – за суб-мікронними 

індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках Б-8.31 та Б-8.32 граничні деформації бетону 

εcu1=263·10-5 найбільш стиснутої фібри досягнуто при моменті Mcu,ind=29.48 кНм за 

суб-мікронними індикаторами та Mcu,DIC=29.48 кНм за методом цифрової кореляції 

зображень (рис. 5.28). 

 

Рис. 5.26. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок Б-8.31 та Б-8.32: Conc_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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У залізобетонних балках БП-8.33 та БП-8.34 була закладена перед 

бетонуванням арматура діаметром 20 мм, з зовнішнім зточуванням зміцненого шару 

арматури діаметром 32 мм класу А500С, з цієї ж непошкодженої арматури були балки 

Б-8.31 та Б-8.32.  

За результатами експериментальних випробувань зточених від 32 мм до 20 мм 

арматурних стержнів на розтяг εyk=214·10-5. Відповідно, початок межі текучості для 

балок БП-8.33 та БП-8.34 встановлено при My,ind=17.07 кНм за показами суб-

мікронних індикаторів та My,ind=16.57 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.27). 

У залізобетонних балках БП-8.33 та БП-8.34 граничні деформації бетону 

εcu1=263·10-5 у найбільш стиснутій фібрі досягнуто при моменті Mcu,ind=18.67 кНм та 

Mcu,ind=18.38 кНм (рис. 5.28). 

 

 

Рис. 5.27. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

робочої арматури» для балок БП-8.33 та БП-8.34: Rebar_Indic – за суб-

мікронними індикаторам, Rebar_DIC – за кореляцією цифрового зображення 
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Рис. 5.28. Експериментальний усередний графік «момент-деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону» для балок БП-8.33 та БП-8.34: Conc_Indic – за 

суб-мікронними індикаторам, Conc_DIC – за кореляцією цифрового зображення 

Зведені результати експериментальних випробувань залізобетонних балок 6-ї, 

7-ї, 8-ї та 9-ї серії наведено в табл. 5.3. Всі результати порівнювали з контрольними 

зразками КБ-1.1 та КБ-1.2, в яких запроектована робоча арматура діаметром 20 мм 

класу А500С.  
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Табл. 5.3 

Несуча зданість експериментальних зразків 6-ї, 7-ї, 8-ї та 9-ї серії 

Марку-

вання 

В
и

х
ід

н
и

й
 д

іа
м

ет
р

 

зр
аз

к
а,

 м
м

 

Д
іа

м
ет

р
 п

іс
л
я
 п

о
ш

к
о

-

д
ж

ен
н

я
, 

м
м

 

За значеннями суб-

мікронних індикаторів 

безпровідникового типу 

За метод цифрової 

кореляції зображення 
Усереднені значення 

Відхилення 

моменту при 

досягненні 

текучості 

відносно 

зразків КБ-1.1 

та КБ-1.2, % 

Відхилення 

моменту при 

вичерпанні 

несучої 

здатності 

відносно 

зразків КБ-1.1 

та КБ-1.2, % 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНМ 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Момент при 

текучості 

робочої 

арматури, 

кНм 

Момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

КБ-1.1 
20 - 21.42 22.90 21.18 21.36 21.30 22.13 - - 

КБ-1.2 

Б-6.19 
22 - 25.34 26.75 25.30 26.68 25.32 26.72 -19.45 -24.91 

Б-6.20 

БП-6.21 
22 16 13.62 14.66 13.76 14.66 13.69 14.66 35.03 31.37 

БП-6.22 

Б-7.23 
25 - - 25.92 - 25.63 - 25.78 - -19.99 

Б-7.24 

БП-7.25 
25 20 13.85 14.85 14.17 14.77 14.01 14.81 33.10 30.85 

БП-7.26 

Б-8.27 
28 - - 26.38 - 26.29 - 26.34 - -23.08 

Б-8.28 

БП-8.29 
28 20 13.97 16.43 15.24 16.60 14.61 16.52 28.05 22.28 

БП-8.30 

Б-9.31 
32 - - 29.48 - 29.48 - 29.48 - -38.01 

Б-9.32 

БП-9.33 
32 20 17.07 18.67 16.57 18.38 16.82 18.53 21.77 13.95 

БП-9.34 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків
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5.3  Експериментальні результати дослідження прогинів залізобетонних 

балок 

Згідно з ДСТУ Б В.1.2-3:2006 [69] «Прогини і переміщення» для всіх 

дослідних зразків (проліт 1900 мм) граничний прогин складав 14.2 мм і 

відповідав моменту Mf,u.  

Для залізобетонних контрольних балок КБ-1.1 та КБ-1.2 граничний прогин 

було досягнуто при моменті Mf,u,ind=21.36 кНм за значеннями суб-мікронних 

індикаторів та при моменті Mf,u,DIC=21.36 кНм за метод цифрової кореляції зображення 

(рис. 5.29).  

 

Рис. 5.29. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

КБ-1.1 та КБ-1.2: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках БП-1.3 та БП-1.4 робоча арматура була обточена 

з діаметра 20 мм до діаметра 18 мм, відподно момент при граничному прогині 

зменшився до Mf,u,ind=17.24 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та при 

моменті Mf,u,DIC=16.03 кНм за метод цифрової кореляції зображення (рис. 5.30).  

Це пояснюється тим, що зовнішнє зточування робочої арматури діаметром 

20 мм класу А500С зменшує не тільки площу, а й поверхневий зміцнений шар. 

Внаслідок чого, у залізобетонних балок БП-1.3 та БП-1.4 робоча арматура 

зменшує міцнісні характеристики та збільшується дефоративність. 
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Рис. 5.30. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-1.3 та БП-1.4: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

Аналогічно, у залізобетонних балках БП-1.5 та БП-1.6 робоча арматура 

поверхнево зточена з діаметра 20 мм до діаметра 16 мм, внаслідок чого момент 

при граничному прогині досягнуто при Mf,u,ind=10.70 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та при моменті Mf,u,DIC=9.83 кНм за метод цифрової кореляції 

зображення (рис 5.31). 

 

Рис. 5.31. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-1.5 та БП-1.6: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках БП-1.7 та БП-1.8 робоча арматура поверхнево 

обточена з діаметра 20 мм до діаметра 16 мм, відповідно момент при 

досягнутому граничному прогині склав Mf,u,ind=10.21 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=9.89 кНм за метод цифрової кореляції зображення 

(рис 5.32). 
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Рис. 5.32 Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-1.7 та БП-1.8: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках БП-1.9 та БП-1.10 повністю обточений зміцнений 

шар робочої арматури від діаметра 20 мм до діаметра 12 мм. Відповідно робоча 

арматура має характеристики більшої пластичності та меншої міцності, а сам 

момент при досягненні граничного прогину зменшився до Mf,u,ind=7.44 кНм за 

значеннями суб-мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=7.58 кНм за метод цифрової 

кореляції зображення (рис 5.33). 

 

 

Рис. 5.33. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-1.9 та БП-1.10: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 
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Узагальнені результати зміни моменту при досягненні граничного прогину 

для зразків 1-ї серії у порівнянні з контрольними зразками КБ-1.1 та КБ-1.2 з 

робочою арматурою діаметром 20 мм класу А500с наведено в табл. 5.4. 

Табл. 5.4 

Результати досягненні граничних прогинів балок 1-ї серій 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Момент при 

досягненні 

граничного 

прогину за 

значеннями 

суб-

мікронних 

індикаторів, 

кНм 

Момент при 

досягненні 

граничного 

прогину за 

метод 

цифрової 

кореляції 

зображення, 

кНм 

Усереднені 

значення 

Відхилення 

моменту при 

досягненні 

граничного 

прогину 

відносно 

зразків  

КБ-1.1 та  

КБ-1.2, % 

КБ-1.1 

20 

- 
21.36 21.36 21.36 - 

КБ-1.2 - 

БП-1.3 18 
17.24 16.03 16.64 24.95 

БП-1.4 18 

БП-1.5 16 
10.70 9.83 10.27 53.98 

БП-1.6 16 

БП-1.7 14 
10.21 9.89 10.05 53.70 

БП-1.8 14 

БП-1.9 12 
7.44 7.58 7.51 64.51 

БП-1.10 12 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків 

За результатами експериментальних досліджень (табл. 5.4) момент при 

граничному прогині для зразків з обточуванням зовнішнього шару робочої 

арматури від діаметра 20 мм до діаметра 18 мм зменшується до 25%, а при 

обточуванні робочої арматури від діаметра 20 мм до діаметра 14…16 мм до 54%. 

Для зразків експериментальних дослідних балок з обточенням зовнішнього шару 

робочої арматури від діаметра 20 мм до діаметра 12 мм момент при досягенні 

граничного прогину зменшився до 65%. 

У залізобетонних балках Б-2.11 та Б-2.12 з робочою непошкодженою 

арматурою діаметром 12 мм класу А500С, момент при досягненні граничного 

прогину Mf,u,ind=9.65 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та 

Mf,u,DIC=9.82 кНм за метод цифрової кореляції зображення (рис 5.34). Слід відмітити, 
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що у залізобетонних балках з пошкодженою робочою арматурою від діаметра 20 мм 

до 16 мм момент при граничному прогину був меншим, а саме Mf,u,ind=7.44 кНм та 

Mf,u,DIC=7.58 кНм. 

 

Рис. 5.34. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-2.11 та Б-2.12: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

Залізобетонні балки Б-3.13 та Б-3.14 з робочою непошкодженою 

арматурою діаметром 14 мм досягнули граничний прогин при моменті 

Mf,u,ind=11.90 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=12.24 кНм за 

метод цифрової кореляції зображення (рис 5.35), що є більшим від моменту при 

досягненні граничного прогину для зразків з робочою арматурою пошкодженою від 

діаметра 20 мм до 14 мм БП-1.7 та БП-1.8 (Mf,u,ind=10.21 кНм та Mf,u,DIC=9.89 кНм). 

 

Рис. 5.35. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-3.13 та Б-3.14: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках Б-4.15 та Б-4.17 запроектовані з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 16 мм. При випробуванні дослідні зразки 
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досягнули граничний прогин при моменті Mf,u,ind=14.83 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=14.83 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.36), що є більшим від значень залізобетонних балок БП-1.7 та 

БП-1.8 з пошкодженою робочою арматурою від діаметра 20 мм до діаметра 

16 мм (Mf,u,ind=10.70 кНм та Mf,u,DIC=9.83 кНм). 

 

Рис. 5.36. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-4.15 та Б-4.16: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках Б-5.17 та Б-5.18 з робочою непошкодженою 

арматурою діаметром 18 мм Mf,u,ind=14.83 кНм за значеннями суб-мікронних 

індикаторів та Mf,u,DIC=14.83 кНм за методом цифрової кореляції зображення 

(рис. 5.37).  

 

Рис. 5.37. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-5.17 та Б-5.18: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

Зведені результати з досягнення граничних прогинів експериментальних 

балок 2-ї – 5-ї серій наведено в табл. 5.5. 
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Табл. 5.5 

Результати досягненні граничних прогинів балок 2-ї – 5-ї серій 

Маркування 

Діаметр 

робочої 

арматури, 

мм 

Момент при 

досягненні 

граничного 

прогину за 

значеннями суб-

мікронних 

індикаторів 

безпровідникового 

типу, кНм 

Момент при 

досягненні 

граничного 

прогину за 

метод 

цифрової 

кореляції 

зображення, 

кНм 

Усереднені 

значення 

Відхилення 

моменту при 

досягненні 

граничного 

прогину 

відносно 

зразків КБ-

1.1 та КБ-1.2, 

% 

КБ-1.1 - 
21.36 21.36 21.36 - 

КБ-1.2 - 

Б-5.17 18 
19.50 19.03 19.27 10.91 

Б-5.18 18 

Б-4.15 16 
14.83 14.83 14.83 30.57 

Б-4.16 16 

Б-3.13 14 
11.90 12.24 12.07 42.70 

Б-3.14 14 

Б-2.11 12 
9.65 9.82 9.74 54.03 

Б-2.12 12 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків 

У залізобетонних балках Б-6.19 та Б-6.20 робоча діаметром 22 мм. В 

результаті експериментальних досліджень встановлено, що момент при досягненні 

граничного прогину Mf,u,ind=23.82 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та 

Mf,u,DIC=23.79 кНм за методом цифрової кореляції зображення (рис. 5.38).  

 

Рис. 5.38. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-6.19 та Б-6.20: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

0

4

8

12

16

20

24

28

0 2 4 6 8 10 12 14

M
, 
к

Н
м

f, mmExp_DIC Exp_Indic



207 

 

У залізобетонних балках з пошкодженою робочою арматурою від діаметра 

22 мм до 16 мм (БП-6.21 та БП-6.22) момент при досягненні граничного прогину 

зменшився до Mf,u,ind=14.30 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та 

Mf,u,DIC=14.14 кНм за методом цифрової кореляції зображення (рис. 5.39).  

 

Рис. 5.39. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-6.21 та БП-6.22: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У залізобетонних балках з робочою арматурою діаметром 25 мм момент 

при досягненні граничного прогину Mf,u,ind=27.93 кНм за значеннями суб-мікронних 

індикаторів та Mf,u,DIC=27.93 кНм за методом цифрової кореляції зображення 

(рис. 5.40).  

 

Рис. 5.40. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-7.23 та Б-7.24: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 
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Для зразків з цією ж арматурою діаметром 25 мм пошкодженою до 

діаметра 20 мм (БП-7.25 та БП-7.26) момент при граничному прогині зменшився 

до Mf,u,ind=14.05 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=14.22 кНм 

за методом цифрової кореляції зображення (рис. 5.41).  

 

Рис. 5.41. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-7.25 та БП-7.26: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

У зразках Б-8.27 та Б-8.28 (робоча арматура діаметром 28 мм) момент при 

граничному прогині досягнуто при Mf,u,ind=30.50 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=30.50 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.42).  

 

Рис. 5.42. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-8.27 та Б-8.28: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 
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Аналогічно, як і в попередніх зразках, для балок БП-8.29 та БП-8.30 

(рис. 5.43) момент при граничному прогині зменшився до Mf,u,ind=15.45 кНм за 

значеннями суб-мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=15.45 кНм за методом цифрової 

кореляції зображення. 

 

Рис. 5.43. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-8.29 та БП-8.30: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

Для зразків з робочою арматурою діаметром 32 мм (Б-9.31 та Б-9.32) в 

результаті експериментальних досліджень встановлено, що момент при 

граничному прогині було досягнуто при Mf,u,ind=31.21 кНм за значеннями суб-

мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=31.21 кНм за методом цифрової кореляції 

зображення (рис. 5.44). 

 

Рис. 5.44. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

Б-9.31 та Б-9.32: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 
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Для зразків з пошкодженою робочою арматурою від діаметра 32 до 20 мм 

(БП-9.33 та БП-9.34) момент при граничному прогині зменшився до 

Mf,u,ind=18.63 кНм за значеннями суб-мікронних індикаторів та Mf,u,DIC=18.05 кНм за 

методом цифрової кореляції зображення (рис. 5.45). 

 

Рис. 5.45. Усереднені експериментальні графіки „момент-прогин” » для балок  

БП-9.33 та БП-9.34: Exp_Indic – за суб-мікронними індикаторам, Exp_DIC – за 

кореляцією цифрового зображення 

Зведені результати випробувань експериментальних балок 6-ї – 9-ї серій 

наведено в табл. 5.6.
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Табл. 5.6 

Результати досягненні граничних прогинів балок 6-ї – 9-ї серій 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, 

мм 

Діаметр після 

пошкодження, 

мм 

Момент при 

досягненні 

граничного проигну 

за значеннями суб-

мікронних 

індикаторів 

безпровідникового 

типу, кНм 

Момент при 

досягненні 

граничного прогину 

за метод цифрової 

кореляції 

зображення, кНм 

Усереднені 

значення 

Відхилення 

моменту при 

досягненні 

граничного 

прогину 

відносно зразків 

КБ-1.1 та КБ-1.2, 

% 

КБ-1.1 
20 - 21.36 21.36 21.36 - 

КБ-1.2 

Б-6.19 
22 - 23.82 23.79 23.81 -11.38 

Б-6.20 

БП-6.21 
22 16 14.30 14.14 14.22 33.80 

БП-6.22 

Б-7.23 
25 - 27.93 27.93 27.93 -30.76 

Б-7.24 

БП-7.25 
25 20 14.05 14.22 14.14 33.43 

БП-7.26 

Б-8.27 
28 - 30.50 30.50 30.50 -42.79 

Б-8.28 

БП-8.29 
28 20 15.45 15.45 15.45 27.67 

БП-8.30 

Б-9.31 
32 - 31.21 31.21 31.21 -46.11 

Б-9.32 

БП-9.33 
32 20 18.63 18.05 18.34 15.50 

БП-9.34 

Примітка: Подано усереднені дані для 2-х зразків близнюків 
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5.4 Особливості використання методу цифрової кореляції зображення при 

дослідженні залізобетонних згнинаних елементів 

Оскільки метод цифрової кореляції зображення дозволяє отримати 

відносні деформацій на всій площині зразка, що неможливо досягнути при 

використанні як стандартних індикаторів, так і суб-мікронних вдосконалених 

безпровідникових індикаторів, так і LVDT різноманітних датчиків і тд., це дає 

змогу визначати локальні максимальні деформації розтягу, що в свою чергу 

дозволяє вловити початок тріщиноутворення, коли візуально неможливо 

зафіксувати тріщини. Оскільки в даній роботі залізобетонні балки виготовлені 

нестандартної форми з прорізом для доступу до робочої розтягнутої арматури, 

що дало можливість визначення її деформацій за метод цифрової кореляції 

зображення, аналіз тріщиноутворення немає змісту. Тому відповідно 

тріщиностійкість не було задачею цих досліджень.  

Також, оскільки балка досліджувалась з двох сторін, а на одній з сторін 

були встановлені безпровідникові суб-мікронні індикатори та з другої сторони 

застосована метод цифрової кореляції зображення, тому не було можливість 

перекривати сигнал датчиків чи перекривати зображення камери з 

використанням мікроскопу. Зважаючи на це, аналіз ширини розкриття тріщин 

ускладнювалось і було неможливим. Проте, при використанні для визначення 

відносних деформацій та прогинів суб-мікронних безпровідникових індикаторів 

та методу цифрової кореляції зображення дозволили дослідження 

залізобетонних балок на відстані та вловити момент руйнування балок, що 

складно з використанням стандартних приладів для визначення деформацій. 

Також метод цифрової кореляції зображення дозволяє в реальному часу 

прослідкувати зміцну відносних деформацій на площини висоту перерізу балки, 

зокрема в зоні чистого згину, та отримати побудови діаграми в будь-якій момент 

випробування зразків з побудовою діаграм відносних деформацій по висоті всієї 

зони чистого згину (рис. 5.42, 5.43, 5.44). Як описано вище, тріщиноутворення 

зразків (на прикладі балки Б-4.17) була не характерною, проте можна з рис. 5.46 

оцінити переваги кореляції зображення. Зокрема на рис. 5.46 (а) справа знизу 
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видно початок утворення першої тріщини на початковому етапі навантаження 

при моменті 2.41 кНм (15 % від руйнівного). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 5.46. Розподіл відносних деформацій на етапі навантаження 2.41 кНм  

(15% від руйнівного): а – на площині по висоті зразка; б – графік деформацій по 

висоті перерізу 

На рис. 5.46 (б) видно роздподіл відносних деформацій по висоті перерізу 

зразка. 
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На рис. 5.47 подано розподіл відносних деформацій для цієї ж балки Б-4.17 

на етапі навантаження при моменті 10.86 кНм (67.75% від руйнівного). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 5.47. Розподіл відносних деформацій на етапі навантаження 10.86 кНм  

(67.75% від руйнівного): а – на площині по висоті зразка; б – графік деформацій 

по висоті перерізу 
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На рис. 5.47 (а) видно зліва знизу початок розкриття другої тріщини та 

аналогічно розділ відносних деформацій по висоту перерізу балки (рис. 5.47 б). 

Поширення другої тріщини та зміцну відносних деформацій подано на 

рис. 5 в момент перед руйнуванням даної дослідної залізобетонної балки при 

моменті 15.86 кНм, що відповідає 97% від руйнівного (рис. 5.48). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 5.48. Розподіл відносних деформацій на етапі навантаження 10.86 кНм  

(97% від руйнівного): а – на площині по висоті зразка; б – графік деформацій по 

висоті перерізу 
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У балці БП-1.5 робоча арматура була зовнішньо обточена від діаметра 

20 мм до 16 мм. Для залізобетоннх балок з пошкодженою робочою арматурою 

характерним було руйнуванням в центрі перерізу зразка. На рис. 5.49 (а) видно 

збільшення концетрацій напружень посередині зверху та руйнування та 

відповідно в даній ділянці руйнування зразка рис. 5.49 (б). 

а) 

 

б) 

 

Рис. 5.49. Розподіл горизонтальних відносних деформацій на прикладі 

залізобетонною балки БП-1.5: а – при моменті 12.3 кНм (90% від руйнівного) б 

– в момент руйнування 
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Отже, метод цифрової кореляції дозволяє віддаленим методом визначити 

деформацій на всій площині зразка, включно з тріщиноутворенням. Також метод 

цифрової кореляції дозволяє оцінити концетратори напружень в залізобетонних 

балках та місце руйнування зразків. 

 

5.5 Висновки з розділу 5 

1. В результаті експериментальних випробувань залізобетонних балок 

встановлено, що із зменшенням площі робочої арматури діаметром 20 мм класу 

А500С непошкоджених зразків на 19%, 36%, 51%, 64% момент при досягненні 

текучості арматури зменшується на 16.5%, 33%, 39%, 57%, а для пошкоджених 

зразків (зовнішнім обточуванням) з відповідною площею 34%, 43%, 63%, 72%. 

2. В результаті експериментальних випробувань залізобетонних балок 

встановлено, що із зменшенням площі робочої арматури діаметру 20 мм класу 

А500С непошкоджених зразків на 19%, 36%, 51%, 64% момент при вичерпанні 

несучої здатності зменшується на 12.5%, 31%, 35%, 54%, а для пошкоджених 

зразків (зовнішнім обточуванням) з відповідною площею 14.5%, 36%, 52%, 63%. 

3. Для зразків з робочою арматурою діаметрам 25, 28 та 32 мм з зовнішнім 

обточенням до діаметра 20 мм, відносно контрольних зразків з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 20 мм, момент при досягненні текучості 

арматури зменшується відповідно до 33%, 28% та 22%. 

4. Для зразків з робочою арматурою діаметрам 25, 28 та 32 мм з зовнішнім 

обточенням до діаметра 20 мм, відносно контрольних зразків з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 20 мм, момент вичерпання несучої здатності 

зменшується відповідно до 31%, 22% та 14%. 

5. В результаті експериментальних випробувань залізобетонних балок 

встановлено, що із зменшенням площі робочої арматури діаметром 20 мм класу 

А500С непошкоджених зразків на 19%, 36%, 51%, 64% момент при досягненні 

граничного прогину зменшується на 11%, 31%, 43%, 54%. 

6. В результаті експериментальних випробувань залізобетонних балок 

встановлено, що із зменшенням площі робочої арматури діаметром 20 мм класу 
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А500С пошкоджених зразків (зовнішнім обточуванням) на 19%, 36%, 51%, 64% 

момент при досягненні граничного прогину зменшується на 25%, 54%, 54%, 

64.5%. 

7. Для зразків з робочою арматурою діаметрам 25, 28 та 32 мм з зовнішнім 

обточенням до діаметра 20 мм, відносно контрольних зразків з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 20 мм, момент при досягненні граничного 

прогину зменшується зменшується відповідно до 33.5%, 43% та 46%. 

8. В результаті випробувань залізобетонних балок з пошкодженням 

робочої арматури встановлено, що із зменшенням поперечного перерізу робочої 

арматури класу А500С внаслідок пошкоджень несуча здатність залізобетонних 

балок зменшується не тільки за рахунок зменшення площі арматурних стержнів, 

а за рахунок зменшення характеристик міцності арматури 

9. Встановлені особливості використання методу кореляції, які полягають 

в можливості визначення відносних деформацій в кожній точці чи необхідній 

базі вимірювань. Також, метод дозволяє виявлення початку та поширення 

тріщиноутворення та дає можливість в реальному часу виконувати побудову 

графіку деформацій. Спосіб вимірювання деформацій бетону та арматури за 

допомогою методу кореляції цифрових зображень дає можливість фіксувати 

зміну деформацій в безконтактному режимі на всіх етапах навантаження 

включно до руйнування. 
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РОЗДІЛ 6 ВИЗНАЧЕННЯ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-ЗМІЦНЕНОЮ 

АРМАТУРОЮ 

6.1 Методика розрахунку несучої здатності залізобетонних балок з 

пошкодженням арматури за деформаційною моделлю  

На сьогодні, в Україні в практиці проектування для розрахунку 

залізобетонних конструкцій використовують чинні ДСТУ Б В.2.6-156:2010 

„Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування”  

[70] та ДБН В.2.6-98:2009 „Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні 

положення”[62]. 

Принциповою особливістю алгоритму розрахунку згідно з чинними 

нормами є застосування нелінійної деформаційної методики, яка полягає у 

врахуванні нелінійних діаграм деформування для бетону „ с  ” та дволінійної 

діаграми деформування для арматури „ s  ”. Ця методика покладена в основу 

більшості нормативних документів з проектування у світі. 

Із застосуванням алгоритмів розрахунку за деформаційною моделлю, 

проектант отримує можливість розраховувати залізобетонні конструкції із 

довільною конфігурацією армування і будь-якою формою поперечного перерізу. 

В результаті можливо отримати повну інформаційну модель по висоті перерізу 

зразка при заданому рівні навантаження. 

Серед недоліків деформаційної моделі є відсутність можливості 

врахування в ній наявного навантаження і пошкоджень, спричинених цим 

навантажень. 

У ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70] рекомендується розрахунок несучої 

здатності нормального перерізу залізобетонних згинальних елементів з 

використанням нелінійної деформаційної моделі. При цьому, основне 

припущення про рівновагу внутрішніх та зовнішніх сил забезпечується за 

виконання наступних гіпотез: 
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- забезпечена гіпотеза плоских перерізів ( перерізи, що були плоскими 

до деформування, залишаються плоскими); 

- розподіл деформацій бетону і арматури по висоті переізу відповідає 

лінійному закону; 

- при розрахунку відносних деформацій бетону використовують 

нелінійні діаграми, для арматури застосовують дволінійну діаграму 

деформування; 

- діаграму деформування бетону умовно описують поліномом 5-го 

степеню, коефіцієнти для якого приймаються з реальних експериментальних 

випробувань за повною діаграмою руйнування; 

- вважається, що найбільший приріст деформацій матиме місце в 

усередненому перерізі з найбільшими напруженнями; 

- несуча здатність розтягнутої зони визначається лише розрахунковим 

опором арматури, бетон розтягнутої зони умовно з розрахунку виключається. 

Особливістю даної роботи є врахування особливостей міцнісних 

властивостей термічно-зміцненої арматури. В результаті структурних 

перетворень в сталі протягом гартування, в термічно-зміцненій арматурі 

характеристична міцність змінюється вздовж перерізу за нелінійним законом. 

Таким чином, при розрахунку залізобетонних згинаних елементів за 

деформаційною моделлю характеристичну міцність арматури пропонується 

прийняти у вигляді функціональної залежності виду: 

 6 5 4 3 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7
( )

yk
f x a x a x a x a x a x a x a x              ,       (6.1) 

де 71....aa  - це коефіцієнти поліному, визначені шляхом підбору; 

х – це глибина поширення корозії в перерізі. 

Детальніше опис методики визначення залежності ( )
yk

f x  наведено в п. 6.3. 

За результатами експериментальних випробувань дослідних зразків було 

визначено, що частина поперечного перерізу досліджуваних балок є 

розтягнутою, тому теоретичні розрахунки будемо виконувати за алгоритмом для 

другої форми рівноваги за [70]. У випадку згину залізобетонних балок при 

статичному навантаженні, згідно з [70] використовують формули: 
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𝑏𝑓𝑐𝑘 𝑐1

ℵ0
∑

𝑎𝑘

𝑘 + 1

5

𝑘=1

(
𝑐(1)
0

𝑐1
)

𝑘+1

+ ∑ 𝜎𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖 = 0

𝑛

𝑖=1

 
(6.2) 

𝑏𝑓𝑐𝑘 ( 𝑐1)2

ℵ02 ∑
𝑎𝑘

𝑘 + 2

5

𝑘=1

(
𝑐(1)
0

𝑐1
)

𝑘+2

+ ∑ 𝜎𝑠𝑖𝐴𝑠𝑖(𝑋1
0 − 𝑍𝑠𝑖) = 𝑀0

𝑛

𝑖=1

 
(6.3) 

 

де 𝑐(1)
0  – деформації бетону стиснутої фібри основного перерізу при М=М0; 

𝑓𝑐𝑘 – призмова міцність бетону на стиск;  

ℵ0 – кривизна вигнутої осі в основному перерізі при М=М0; 

𝑋1
0 – висота стиснутої зони основного перерізу при М=М0; 

𝑀0 – значення згинального моменту при підсиленні; 

b  – ширина поперечного перерізу розрахункового елементу; 

  – кривизна вигнутої осі в перерізі;  

  – відносна кривизна;  

ka  – коефіцієнти полінома; 

si  – напруження в і-тій арматурі; 

siA  – площа поперечного перерізу і-тої арматури; 

siz  – відстань і-го стержня арматури до найбільш стиснутої грані перерізу. 

При цьому схема розподілу деформацій і напружень по висоті перерізу має 

вигляд, наведений на рис. 6.1. 

 

      а)     б)  в) 

 

Рис. 6.1. Розрахунковий переріз згинального елемента прямокутного перерізу.  

а) поперечний переріз елемента; б) епюра напружень; в) епюра деформацій 
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Згідно ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70], параметри напружено-деформованого 

стану нормального перерізу залізобетонного елемента при згині визначають 

методом поступових наближень. При цьому, на кожному етапі розрахунку за 

рівнянням (6.2) розраховуються усереднені деформації бетону нижньої фібри, 

якщо деформації верхньої фібри вважаються попередньо заданими. 

При переході на наступну ітерацію розрахунку збільшують задані 

величини відносних деформацій бетону і повторюють розрахунок. Ітераційний 

процес повторювали доки не було згинальний момент не досягав значення з 

рівняння (6.3). 

Принципова блок-схема, яка відображає алгоритм розрахунку 

нормального перерізу залізобетонного згинального елемента наведено на 

рис. 6.2. 

Результатами першого етапу розрахунку за деформаційною моделлю є 

величини відносних деформацій бетону крайніх фібр (верхньої і нижньої), 

арматури, а також значення кривизни зігнутої осі залізобетонної балки в 

нормальному перерізі при заданій величині навантаження. 

Основні залежності приймаємо за ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70]. 

Кривизну зігнуто осі залізобетонної балки в нормальному перерізі 

визначаємо за формулою: 

 (1) (2)1 c c

r h

 



  . (6.4) 

Визначаємо співвідношення між фактичними деформаціями 

бетону стиснутої зони і їх граничними значеннями: 

(1)

1

c

c





 . 

(6.5) 

Висота стиснутої зони бетону: 

(1)
1

c
x




 . 

(6.6) 
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Рис. 6.2. Блок-схема визначення напружено-деформаційного стану нормального 

перерізу залізобетонного згинального елементу  

Вихідні дані: 
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Відносна кривизна: 

1c





 , 

(6.7) 

де 
(1)c

 ‒ деформації бетону стиснутої фібри; 
(2)c

 ‒ усереднені деформації 

розтягнутої фібри бетону. Напруження в і-у шарі арматури при пружній роботі 

визначаються за формулою: 

si si siE   , (6.8) 

а при досягненні межі текучості: 

( )si ykf x  . (6.9) 

З використанням гіпотези плоских перерізів можемо визначити 

деформації: 

1( )si six z    . (6.10) 

Для визначення прогину залізобетонних балок в загальному випадку 

будемо використовувати формулу, наведену в ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70]: 

0

1l

m x

x

f M dx
r

 
  

 


, 
(6.11) 

де Мx – згинальний момент перерізу „х” від одиночної сили, яка прикладена у 

напрямку певного переміщення (наперед невідомого); (1/r)x – кривизна перерізу, 

яка визначається згідно (6.4) з використанням дійсних характеристик матеріалів 

при розрахунку за ІІ групою граничних станів. 

В даній роботі розглядаються статично визначені балки із незмінним по 

довжині поперечним перерізом. В цьому випадку для визначення прогину 

використаємо формулу: 

21
mf k l

r

 
  
 

, (6.12) 

де 𝑙–довжина прольоту балки, а km – коефіцієнт, який визначається за 

таблицею 5.5 ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70] (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. Визначення величини коефіцієнта km, згідно ДСТУ Б В.2.6-

156:2010 

В дослідних балках сили прикладались в третинах прольоту, тому значення 

коефіцієнта: 

2
2

2 2

1
1 1 53

8 8 726 6
m

l
a

k
l l

    
. (6.13) 

6.2 Пропозиції розрахунку за деформаційною моделлю залізобетонних 

елементів з рівномірно пошкодженою робочою арматурою класу А500С 

В подальших розрахунках використано наступні припущення і спрощення 

стосовно характеристик матеріалів і особливостей напружено-деформованого 

стану термічно-зміцненого арматурного стержня:  

 розглянуто роботу арматури в пружній стадії, тому прийнято 0,2  . 

Подальша робота залізобетонного елемента супроводжується непропорційним 

зростанням деформацій. В цьому випадку порушується сумісна робота 

арматурної сталі і бетону і загальноприйняті припущення для залізобетонних 

конструкцій не можуть бути застосовані. З огляду на вище наведене, прийнято, 

що граничний рівень напружень в арматурі не має перевищувати межі текучості 

для арматурної сталі:   0,2  ; 

 неоднорідні характеристики термічно-зміцненої арматури спрощено 

моделюємо шляхом вирізнення 3-х зон арматурного стержня з різними 

характеристиками. Ці зони виділяємо на основі попередньо-проведених 

експериментальних випробувань термічно-зміцненої арматури ∅ 20 мм A500C 

(див. рис. 6.5).  
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Рис. 6.5. Прийнята модель арматурного стержня з розрізненням 3-х зон  

 На кожному із етапів поширення пошкодження прийнято до розрахунку 

характеристики матеріалу шару, який безпосередньо контактує з зовнішнім 

середовищем і піддається пошкодженню. Приймаємо, що термічно-зміцнений 

шар складає 2.7 ммI   від поверхні стержня і межа текучості для нього складає 

0,2 650I   МПа. Перехідний шар моделюємо, приймаючи лінеаризовані 

припущення про його характеристики. При його товщині  мм 

характеристики матеріалу становлять: 

0,2 0,2

0,2 0,2

560 440
lim 150

0,8

I III

II

i IIIx
i

d d

dx dx

 
 



 
     МПа,                        (6.14) 

0,2 0,2 0,20,5 545II I II IId

dx
       МПа.                                    (6.15) 

 Для внутрішнього шару (так званої «серцевини»), в якій температурні 

модифікації є незначними, приймаємо товщину 6,5III   мм і межу текучості на 

рівні 0,2 440III   МПа. 

Основні математичні залежності 

У подальших розрахунках розглядаємо модель рівномірного поширення 

корозійних пошкоджень. Фактичні тенденції розвитку корозії будуть в 

основному залежати від різноманітних зовнішніх факторів наприклад 

особливості розміщення арматури в конструкції, і типи негативних впливів 

навколишнього середовища. Крім того, слід зазначити, що вибір моделі для 

0,8II 



227 

 

аналізу корозії сталевого стержня повинен залежати від необхідної точності 

результатів та наявних вихідних даних. 

Модель рівномірного поширення корозійних пошкоджень 

Рівномірне однорідне розповсюдження корозії в радіальному напрямку 

схематично зображено на рис. 6.6. 

 

Рис. 6.6. Модель рівномірного радіального поширення корозійних пошкоджень 

Будемо вважати, що навантаження на арматурний стержень прикладається 

у формі певної зосередженої сили, прикладеної в центрі ваги перерізу, як 

показано на рис. 6.7 

 

Рис. 6.7. Принципова схема навантаження при рівномірному поширенні 

корозійних пошкоджень 
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Розглядаємо арматурний стержень як центрально-розтягнутий. Граничний стан 

елемента тоді можна описати наступним чином. 

Значення граничних напружень в матеріалі стержня: 

max 0,2

i  .                                                              (6.16) 

Цим напруженням відповідає граничне зусилля: 

max max

i i

factN S  .                                                         (6.17) 

де фактичне значення площі поперечного перерізу стержня: 

2
2 2( )

4

i i
fact i init i

d
S r r x


 


     .                                      (6.18) 

В рівняннях 6.16, 6.17, 6.18 прийнято такі умовні позначення: 

i

factS -фактична площа поперечного перерізу стержня на певному етапі корозії, 

𝜎0,2
𝑖 --значення граничних напружень матеріалу стержня, 

10
2

init
init

d
r    мм -вихідний радіус арматурного стержня до появи корозійних 

пошкоджень, 

ir -фактичне його значення на певному етапі корозії. 

2i id r -фактичний залишковий діаметр кородованого арматурного стержня, який 

в свою чергу визначається через глибину поширення корозійних пошкоджень ix . 

Тоді перепишемо вихідну формулу наступним чином: 

max
0,2

i
i

i

fact

N

S
 .                                                (6.19) 

Характеристична міцність арматурної сталі в цьому випадку може бути 

визначена таким чином: 

0,2 _

0,2_

_

( )
( ) ( )

( )

i

fact i

yk aver

fact i

S x
f x x

S x





 




,                                                (6.20) 
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де 0,2

i -межа текучості для певного шару, _ ( )fact iS x -фактична площа поперечного 

перерізу певного шару, з урахуванням її зменшення при корозійних впливах, 

0,2_ ( )aver x -усереднене значення межі текучості. 

Параметри критичного стану після підстановки фактичних значень ix  

наведено в табл. 6.1. 

Табл. 6.1 

Параметри критичного стану при рівномірному радіальному поширенні 

корозійних пошкоджень 

Етап ix , мм 
i

factS , мм2 
max

iN , кН 
i

ykf , МПа 

І етап 

, 

МПа 

1 254,47 204.1 549.876 

2 201,062 165.321 526.3895 

2,5 176,715 130.624 493.555 

ІІ етап 

, 

МПа 

3 153,938 114.80625 472.001 

3,5 132,732 83.8537 454.918 

ІІІ етап 

, 

МПа 

4 113,097 72.302425 440.526 

5 78,539 49.7376 440 

6 50,265 34.54 440 

7 28,274 22.1056 440 

8 12,566 12.4344 440 

9 3,142 5.5264 440 

10 0 1.3816 440 

Після підстановки фактичних значень 𝑥𝑖  в формулу, маємо рівняння вигляду: 

( ) ( )ykf x f x ,          (6.21) 

( )

i

fact

yk

innit

S
f x f

S

 
   

 
,     (6.22) 

_

( )

i

yk fact

yk init innit

f S
f x

f S

 
   

 
.    (6.23) 

 7,2;0ix

  650

 5,3;7,2ix

  545

 10;5,3ix

  440
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Рівняння можна апроксимувати  поліномом загального вигляду: 

6 5 4 3 2 1 0

1 2 3 4 5 6 7( )f x a x a x a x a x a x a x a x                     (6.24) 

В цьому рівнянні 71....aa  - це коефіцієнти поліному для відповідних 

функціональних залежностей, які визначаємо шляхом підбору апроксимуючих 

функцій з урахуванням коефіцієнта кореляції R2 близького до 1.0 (фактичні 

значення коефіцієнтів полінома наведені в табл. 6.2). 

Табл. 6.2 

Значення коефіцієнтів поліномів для випадку рівномірної корозії  

)(xf  
1a  

2a  3a  4a  
5a  6a  7a  

2R  

( )ykf x  0.0015 0.0067 -0.7877 8.5647 183.73 -29.701 1.2921 0.995 

i

fact

yk

innit

S
f

S

 
  
 

 9556.9 -26131 25347 -10328 1773.7 -109.23 441.38 0.999 

_

i

yk fact

yk init innit

f S

f S

 
  
 

 17.38 -47.522 46.095 -18.783 33.2256 -0.1987 0.8027 0.999 

Апроксимуючи криві для поліноміальних залежностей з табл. 6.2 наведено 

на рис. 6.8-6.10. 

 

Рис. 6.8. Апроксимуюча крива для залежності виду ( )ykf x  
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Рис. 6.9. Апроксимуюча крива для залежності виду 

i

fact

yk

innit

S
f

S

 
  
 

 

 

Рис. 6.10. Апроксимуюча крива для залежності виду 
_

i

yk fact

yk init innit

f S

f S

 
  
 

 

6.3 Аналіз результатів розрахунку 

Згідно внесених пропозицій розрахунку до ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [70] 

стосовно врахування міцнісних характеристик робочої термічно-зміцненої 

арматури для всіх залізобетонних балок були побудовані графіки моменту 

відносно деформацій розтягнутої арматури, деформацій стиснутого бетону та 
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прогинів. Результати теоретичного розрахунку для балок 1-ї серії наведено на 

рис. 6.11. На всіх графіках залізобетонних експериментальних балок прийнято 

наступні умовні позначення: Rebar_Theor – теоретичні деформації робочої 

термічно-зміцненої арматури; Conc_Theor – теоретичні деформації бетону 

найбільш стиснутої фібри; Conc_Exp_Indic – експериментальні деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону за показами суб-мікронних компютиризованих 

безпровідникових індикаторів; Rebar_Exp_Indic – експериментальні деформації 

розтягнутої робочої арматури за показами суб-мікронних компютиризованих 

безпровідникових індикаторів; Conc_Exp_DIC – експериментальні деформації 

найбільш стиснутої фібри бетону за методом цифрової кореляції зображення; 

Rebar_Exp_DIC – експериментальні деформації розтягнутої робочої арматури за 

методом цифрової кореляції зображення; Defl_Theor – теоретичні прогини; 

Defl_Exp_DIC – експериментальні прогини за показами суб-мікронних 

компютиризованих безпровідникових індикаторів; Defl_Exp_Indic – 

експериментальні прогини за методом цифрової кореляції зображення.  

За результатами теоретичного розрахунку балок КБ-1.1 та КБ-1.2 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=20.97 кНм, а 

момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=20.97 кНм (рис 6.11). 

 

Рис. 6.11. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок КБ-1.1 та КБ-1.2 у порівнянні з експериментом 
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Для балок КБ-1.1 та КБ-1.2 теоретичний момент при досягненні 

граничного прогину Mfu,th=20.97 кНм (рис 6.12). 

 

Рис. 6.12. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок КБ-1.1 та КБ-1.2 у порівнянні з експериментом 

За результатами розрахунків залізобетонних балок БП-1.3 та БП-1.4 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=14.03 кНм, а 

момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=14.43 кНм (рис 6.13), а 

теоретичний момент при досягненні граничного прогину Mcu,th=14.41 кНм 

(рис 6.14). 

 

Рис. 6.13. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-1.3 та БП-1.4 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.14. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-1.3 та БП-1.4 у порівнянні з експериментом 

Згідно розрахунку залізобетонних балок БП-1.5 та БП-1.6 теоретичний 

момент при досягненні початку межі текучості My,th=11.24 кНм, а момент при 

вичерпанні несучої здатності Mcu,th=11.76 кНм (рис 6.15), а теоретичний момент 

при досягненні граничного прогину Mcu,th=11.58 кНм (рис 6.16). 

 

Рис. 6.15. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-1.5 та БП-1.6 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.16. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-1.5 та БП-1.6 у порівнянні з експериментом 

Для залізобетонних балок БП-1.7 та БП-1.8 теоретичний момент при 

досягненні початку межі текучості My,th=8.48 кНм, а момент при вичерпанні 

несучої здатності Mcu,th=9.89 кНм (рис 6.17), а теоретичний момент при 

досягненні граничного прогину Mcu,th=8.81 кНм (рис 6.18). 

 

Рис. 6.17. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-1.7 та БП-1.8 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.18. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-1.7 та БП-1.8 у порівнянні з експериментом 

При розрахунку залізобетонних балок БП-1.9 та БП-1.10 встановлено, що 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=5.02 кНм, а 

момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=6.45 кНм (рис 6.19), а 

теоретичний момент при досягненні граничного прогину Mcu,th=5.62 кНм 

(рис 6.20). 

 

Рис. 6.19. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-1.9 та БП-1.10 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.20. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-1.9 та БП-1.10 у порівнянні з експериментом 

Результати теоретичного розрахунку залізобетонних балок 1-ї серії 

наведено в табл. 6.3 (за моментом початку межі текучості), табл. 6.4 (за 

вичерпанням несучої здатності) та табл. 6.5 (за моментом, що відповідає 

граничому прогину).  

Табл. 6.3 

Теоретичний момент початку межі текучості залізобетонних балок  

1-ї серії у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

початку 

текучості 

арматури, кНм 

Теоретичний 

момент при 

початку 

текучості 

арматури, 

кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експеримен-

тального 

% 

Б-5.17 

20 

18 
16.95 15.25 -10.03 

Б-5.18 18 

Б-4.16 16 
13.88 12.56 -9.51 

Б-4.17 16 

Б-3.12 14 
12.69 11.53 -9.14 

Б-3.13 14 

Б-2.11 12 
9.14 8.75 -4.27 

Б-2.12 12 

Згідно табл. 6.3, відхилення теоретичних від експериментальних значень 

за моментом початку межі текучості склало 4%…10%, при перевищенні 

експериментальних величин над теоретичними, що є задовільним результатом. 
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Табл. 6.4 

Теоретичний момент вичерпання несучої здатності залізобетонних балок  

1-ї серії у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, 

мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, кНм 

Теоретичний 

момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експеримен-

тального 

% 

КБ-1.1 

20 

- 
22.13 20.96 -5.29 

КБ-1.2 - 

БП-1.3 18 
18.19 14.41 -20.78 

БП-1.4 18 

БП-1.5 16 
13.62 11.76 -13.66 

БП-1.6 16 

БП-1.7 14 
10.60 9.89 -6.70 

БП-1.8 14 

БП-1.9 12 
7.87 6.45 -18.04 

БП-1.10 12 

Табл. 6.5 

Теоретичний момент досягнення граничного прогину залізобетонних 

балок 1-ї серії у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, 

мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

досягненні 

граничного 

прогину, кНм 

Теоретичний 

момент при 

досягненні 

граничного 

прогину, 

кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експеримен-

тального, % 

КБ-1.1 

20 

- 
21.36 20.96 -1.87 

КБ-1.2 - 

БП-1.3 18 
16.64 14.41 -13.38 

БП-1.4 18 

БП-1.5 16 
10.27 11.58 12.81 

БП-1.6 16 

БП-1.7 14 
10.05 8.81 -12.34 

БП-1.8 14 

БП-1.9 12 
7.51 5.62 -25.17 

БП-1.10 12 

За результатом теоретичного розрахунку моменту вичерпання несучої 

здатності залізобетонних балок 1-ї серії (табл. 6.4) відхилення теоретичних 
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значень від експериментальних складало в межах 5%…21%, при тому теоретичні 

величини є меншим від експериментальним, що є задовільним результатом. 

Розрахункок за моментом при досягненні граничних прогинів в порівнянні 

з експериментальними величинами (табл. 6.5) показав відхилення в межах 

2%...25%. В окремих залізобетонних балках перевищення експериментальних 

значень над теоретичними можливо пояснити внаслідок створення прорізу для 

дослідження робочої арматури та неправильної форми зразків. 

За результатами теоретичного розрахунку балок Б-2.11 та Б-2.12 момент 

при досягненні початку межі текучості My,th=8.75 кНм, а момент при вичерпанні 

несучої здатності Mcu,th=9.81 кНм (рис 6.21), а теоретичний момент при 

досягненні граничного прогину Mcu,th=9.17 кНм (рис 6.22). 

 

Рис. 6.21. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-2.11 та Б-2.12 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.22. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-2.11 та Б-2.12 у порівнянні з експериментом 

В результаті розрахунку балок Б-3.13 та Б-3.14 теоретичний момент при 

досягненні початку межі текучості My,th=11.53 кНм та теоретичний момент при 

вичерпанні несучої здатності Mcu,th=12.19 кНм (рис 6.23), а теоретичний момент 

при досягненні граничного прогину Mcu,th=11.69 кНм (рис 6.24). 

 

Рис. 6.23. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-3.13 та Б-3.14 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.24. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-3.13 та Б-3.14 у порівнянні з експериментом 

За результатами розрахунку балок Б-4.15 та Б-4.16 теоретичний момент 

при досягненні початку межі текучості My,th=12.56 кНм та теоретичний момент 

при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=12.56 кНм (рис 6.23), а теоретичний 

момент при досягненні граничного прогину Mcu,th=12.63 кНм (рис 6.24). 

 

Рис. 6.25. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-4.15 та Б-4.16 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.26. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-4.15 та Б-4.16 у порівнянні з експериментом 

В результаті розрахунку балок Б-5.17 та Б-5.18 (рис. 5.27, рис. 5.28) 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=15.25 кНм, 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=15.39 кНм, а 

теоретичний момент при досягненні граничного прогину Mcu,th=15.34 кНм. 

 

Рис. 6.27. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-5.17 та Б-5.18 у порівнянні з експериментом 
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Рис. 6.28. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-5.17 та Б-5.18 у порівнянні з експериментом 

Згідно табл. 6.6, відхилення теоретичних значень від експериментальних 

зразків 2-ї…5-ї серій за моментом початку межі текучості для залізобетонних 

балок складало в межах 4%…10%, при тому теоретичні величини є меншим від 

експериментальним, що є задовільним результатом. 

За результатом теоретичного розрахунку моменту вичерпання несучої 

здатності залізобетонних балок 2-ї…5-ї серій (табл. 6.7) відхилення теоретичних 

значень від експериментальних складало в межах 1%…18%, при тому теоретичні 

величини є меншим від експериментальним, що є задовільним результатом. 

Табл. 6.6 

Теоретичний момент початку межі текучості залізобетонних балок  

2-ї…5-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Діаметр 

робочої 

арматури, 

мм 

Експериментальний 

момент при початку 

текучості арматури, 

кНм 

Теоретичний 

момент при 

початку 

текучості 

арматури, кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експериментального 

% 

Б-5.17 18 
16.95 15.25 -10.03 

Б-5.18 18 

Б-4.15 16 
13.88 12.56 -9.51 

Б-4.16 16 

Б-3.13 14 
12.69 11.53 -9.14 

Б-3.14 14 

Б-2.11 12 
9.14 8.75 -4.27 

Б-2.12 12 
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Табл. 6.7 

Теоретичний момент вичерпання несучої здатності залізобетонних балок  

2-ї…5-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Діаметр 

робочої 

арматури, 

мм 

Експериментальний 

момент при 

вичерпанні несучої 

здатності, кНм 

Теоретичний 

момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експеримен-

тального 

% 

Б-5.17 18 
18.79 15.39 -18.09 

Б-5.18 18 

Б-4.15 16 
14.74 12.56 -14.79 

Б-4.16 16 

Б-3.13 14 
13.84 12.19 -11.92 

Б-3.14 14 

Б-2.11 12 
9.83 9.81 -0.20 

Б-2.12 12 

Розрахункок за моментом при досягненні граничних прогинів в порівнянні з 

експериментальними величинами (табл. 6.8) показав відхилення в межах 3%...20%. 

Перевищення експериментальних значень над теоретичними можливо пояснити 

внаслідок створення прорізу для дослідження робочої арматури. 

Табл. 6.8 

Теоретичний момент досягнення граничного прогину залізобетонних 

балок 2-ї…5-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Діаметр 

робочої 

арматури, 

мм 

Експериментальний 

момент при 

досягненні 

граничного прогину, 

кНм 

Теоретичний 

момент при 

досягненні 

граничного 

прогину, кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експериментального, 

% 

Б-5.17 18 
19.27 15.34 -20.37 

Б-5.18 18 

Б-4.15 16 
14.83 12.63 -14.83 

Б-4.16 16 

Б-3.13 14 
12.07 11.69 -3.15 

Б-3.14 14 

Б-2.11 12 
9.74 9.17 -5.80 

Б-2.12 12 
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За результатами теоретичного розрахунку балок Б-6.19 та Б-6.20 визначено 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=15.25 кНм, 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=15.39 кНм 

(рис. 6.29), а теоретичний момент при досягненні граничного прогину 

Mcu,th=15.34 кНм (рис. 6.30). 

 

Рис. 6.29. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-6.19 та Б-6.20 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.30. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-6.19 та Б-6.20 у порівнянні з експериментом 

0

4

8

12

16

20

24

28

32

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

M
, 

к
Н

м

ε,x10-5

Rebar_Theor

Conc_Theor

Conc_Exp_Indic

Rebar_Exp_Indic

Conc_Exp_DIC

Rebar_Exp_DIC

0

4

8

12

16

20

24

28

0 2 4 6 8 10 12 14

M
, 
к

Н
м

f, mmDefl_Exp_DIC Defl_Exp_Indic Defl_Theor



246 

 

Розрахунок за деформаційною моделлю балок БП-6.21 та БП-6.22 

встановив, що теоретичний момент при досягненні початку межі текучості 

My,th=12.44 кНм, теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності 

Mcu,th=13.74 кНм (рис. 6.31), а теоретичний момент при досягненні граничного 

прогину Mcu,th=13.61 кНм (рис. 6.32). 

 

Рис. 6.31. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-6.21 та БП-6.22 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.32. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-6.21 та БП-6.22 у порівнянні з експериментом 
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За результатами теоретичного розрахунку балок Б-7.23 та Б-7.24 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=21.65 кНм 

(рис. 6.33), а теоретичний момент при досягненні граничного прогину 

Mcu,th=21.65 кНм (рис. 6.34). 

 

Рис. 6.33. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-7.23 та Б-7.24 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.34. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-7.23 та Б-7.24 у порівнянні з експериментом 
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В результаті теоретичного розрахунку балок БП-7.25 та БП-7.26 

встановлено, що теоретичний момент при досягненні початку межі текучості 

My,th=13.47 кНм, теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності 

Mcu,th=14.24 кНм (рис. 6.35), а теоретичний момент при досягненні граничного 

прогину Mcu,th=14.31 кНм (рис. 6.36). 

 

Рис. 6.35. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-7.25 та БП-7.26 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.36. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-7.25 та БП-7.26 у порівнянні з експериментом 
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В результаті теоретичного розрахунку балок Б-8.27 та Б-8.28 теоретичний 

момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=26.17 кНм (рис. 6.37), а 

теоретичний момент при досягненні граничного прогину Mcu,th=26.17 кНм 

(рис. 6.38). 

 

Рис. 6.37. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-8.27 та Б-8.28 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.38. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-8.27 та Б-8.28 у порівнянні з експериментом 
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За результатами розрахунку залізобетонних балок БП-8.29 та БП-8.30 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=13.24 кНм, 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=15.89 кНм 

(рис. 6.39), а теоретичний момент при досягненні граничного прогину 

Mcu,th=15.89 кНм (рис. 6.40). 

 

Рис. 6.39. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-8.29 та БП-8.30 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.40. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-8.29 та БП-8.30 у порівнянні з експериментом 
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Розрахунком залізобетонних балок Б-9.31 та Б-9.32 встановлено, що 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=29.28 кНм 

(рис. 6.41), а теоретичний момент при досягненні граничного прогину 

Mcu,th=33.05 кНм (рис. 6.42). 

 

Рис. 6.41. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок Б-9.31 та Б-9.32 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.42. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок Б-9.31 та Б-9.32 у порівнянні з експериментом 
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Розрахунком залізобетонних балок БП-9.33 та БП-9.34 встановлено, що 

теоретичний момент при досягненні початку межі текучості My,th=15.88 кНм, 

теоретичний момент при вичерпанні несучої здатності Mcu,th=17.30 кНм 

(рис. 6.43), а теоретичний момент при досягненні граничного прогину 

Mcu,th=18.05 кНм (рис. 6.44). 

 

Рис. 6.43. Теоретичні графіки «момент-деформації робочої арматури» та 

«момент деформації бетону найбільш стиснутої фібри»  

для балок БП-9.33 та БП-9.34 у порівнянні з експериментом 

 

Рис. 6.44. Теоретичні графіки «момент-прогини»  

для балок БП-9.33 та БП-9.34 у порівнянні з експериментом 
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Згідно табл. 6.9, відхилення теоретичних значень від 

експериментальних зразків 2-ї…5-ї серій за моментом початку межі 

текучості для залізобетонних балок складало в межах 4%…13%, при тому 

теоретичні величини є меншим від експериментальним, що є задовільним 

результатом. 

Табл. 6.9 

Теоретичний момент початку межі текучості залізобетонних балок  

6-ї…9-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

початку 

текучості 

арматури, 

кНм 

Теоретичний 

момент при 

початку 

текучості 

арматури, 

кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експериментального 

% 

Б-6.19 
22 - 25.32 21.92 -13.43 

Б-6.20 

БП-6.21 
22 16 13.69 12.44 -9.13 

БП-6.22 

БП-7.25 
25 20 14.01 13.47 -3.85 

БП-7.26 

БП-8.29 
28 20 14.61 13.24 -9.38 

БП-8.30 

БП-9.33 
32 20 16.82 15.88 -5.59 

БП-9.34 

За результатом теоретичного розрахунку моменту вичерпання несучої 

здатності залізобетонних балок 6-ї…9-ї серій (табл. 6.10) відхилення теоретичних 

значень від експериментальних складало в межах 1%…18%, при тому теоретичні 

величини є меншим від експериментальним, що є задовільним результатом. 

Розрахункок залізобетонних балок 6-ї…9-ї серій за моментом при 

досягненні граничних прогинів в порівнянні з експериментальними величинами 

(табл. 6.11) показав відхилення в межах 3%...20%.  
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В окремих залізобетонних балках перевищення експериментальних 

значень над теоретичними можливо пояснити внаслідок створення прорізу для 

дослідження робочої арматури та неправильної форми зразків. 

 

Табл. 6.10 

Теоретичний момент вичерпання несучої здатності залізобетонних балок  

6-ї…9-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Теоретичний 

момент при 

вичерпанні 

несучої 

здатності, 

кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експериментального 

% 

Б-6.19 
22 - 26.72 22.80 -14.67 

Б-6.20 

БП-6.21 
22 16 14.66 13.74 -6.28 

БП-6.22 

Б-7.23 
25 - 25.78 21.65 -16.02 

Б-7.24 

БП-7.25 
25 20 14.81 14.24 -3.85 

БП-7.26 

Б-8.27 
28 - 26.34 26.17 -0.65 

Б-8.28 

БП-8.29 
28 20 16.52 15.89 -3.81 

БП-8.30 

Б-9.31 
32 - 29.48 29.28 -0.68 

Б-9.32 

БП-9.33 
32 20 18.53 17.30 -6.64 

БП-9.34 

Табл. 6.11 
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Теоретичний момент досягнення граничного прогину залізобетонних 

балок 6-ї…9-ї серій у порівнянні з експериментом 

Маркування 

Вихідний 

діаметр 

зразка, мм 

Діаметр 

після 

пошко-

дження, 

мм 

Експери-

ментальний 

момент при 

досягненні 

граничного 

прогину, 

кНм 

Теоретичний 

момент при 

досягненні 

граничного 

прогину, кНм 

Відхилення 

теоретичного 

значення від 

експериментального, 

% 

Б-6.19 
22 - 23.81 23.51 -1.24 

Б-6.20 

БП-6.21 
22 16 14.22 13.61 -4.29 

БП-6.22 

Б-7.23 
25 - 27.93 21.65 -22.48 

Б-7.24 

БП-7.25 
25 20 14.14 14.31 1.24 

БП-7.26 

Б-8.27 
28 - 30.50 26.17 -14.20 

Б-8.28 

БП-8.29 
28 20 15.45 15.89 2.85 

БП-8.30 

Б-9.31 
32 - 31.21 33.05 5.90 

Б-9.32 

БП-9.33 
32 20 18.34 18.05 -1.58 

БП-9.34 

 

6.4 Висновки з розділу 6 

1. Проведено аналіз особливостей зміни фізико-механічних характеристик 

вздовж перерізу арматурного стержня, що формуються в результаті його 

термічного зміцнення. Встановлено, що в результаті термо-дифузійних процесів 

арматурний стержень набуває анізотропних властивостей міцності і в 

зовнішньому його шарі формується термічно-зміцнена оболонка з вищими 
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показниками 
ykf . Для більш достовірного врахування зміни міцнісних 

характеристик в термічно-зміцненій арматурі, при наявності в ній пошкоджень, 

глибиною хдоцільно застосовувати в розрахунковій моделі змінний показник 

( )ykf x .  

2. В даній роботі запропоновано змінний показник ( )ykf x  описати у вигляді 

полінома 5-го степеню. Такий вибір апроксимуючої функції забезпечує високу 

регресію її до вихідної функції при значенні коефіцієнта детермінації 2 0.995R  . 

3. За результатами теоретичного розрахунку напружено-деформованого 

стану залізобетонних балок з пошкодженою арматурою, з використанням 

змінної величини ( )ykf x  встановлено, що відхилення теоретичних величин від 

експериментальних за моментом початку межі текучості складає 4%…13%. 

4. За результатами теоретичного розрахунку несучої здатності 

залізобетонних балок з пошкодженою арматурою, з використанням змінної 

величини ( )ykf x встановлено, що, відхилення теоретичних величин від 

експериментальних за моментом вичерпання несучої здатності складає 

1%...21%. 

5. У всіх випадках розрахунку з використанням змінної величини ( )ykf x

встановлено, що, теоретичні величини були нижчими від експериментальних, що 

свідчить про можливість застосування пропонованої моделі визначення 

міцнісних характеристик пошкодженої термічно-зміцненої арматури при 

розрахунку залізобетонних констуркцій з пошкодженою робочою арматурою, 

згідно норм проектування ДСТУ Б В.2.6-156:2010  та ДБН В.2.6-98:2009.  
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РОЗДІЛ 7 ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛИШКОГО РЕСУРСУ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ 

БАЛОК З ПОШКОДЖЕНОЮ ТЕРМІЧНО-ЗМІЦНЕНОЮ 

АРМАТУРОЮ 

7.1 Алгоритм визначення показників надійності залізобетонних балок з 

пошкодженою арматурою за ймовірнісним способом розрахунку  

Процес проектування в більшості випадків передбачає врахування 

великої кількості невизначених параметрів як несучої здатності конструкції, 

так і навантаження. В цій роботі розглянуто стохастичну природу параметрів 

несучої здатності (геометричні розміри, міцнісні і деформаційні 

характеристики матеріалів), прийнявши зовнішнє навантаження 

детермінованою величиною. При цьому, можна відмітити, що всі ці величини 

підпорядковуються нормальному розподілу (Гауса) [123,124]. Зауважимо, що 

нормальний закон розподілу найчастіше застосовується в інженерній 

практиці з огляду на таку його особливість: нормальний закон розподілу є 

граничним для всіх інших і дозволяє з описати суму достатньої кількості 

будь-яких стохастичних величин. Ступінь відповідності довільної множини 

нормальному закону розподілу залежить від кількості стохастичних величин 

і зростає при збільшенні останньої [123].  

В цій роботі застосовано значення граничного згинального моменту ultM  

для залізобетонних балок з пошкодженнями робочої термічно-зміцненої 

арматури. Функція не є строго лінійною, але достатньою достовірністю може 

бути прийнята такою, оскільки для залізобетонних конструкцій статистична 

мінливість стохастичних показників не перевищує 5…25%. З огляду на це 

оцінку ймовірності безвідмовної роботи буде виконуватись із використанням 

методу статистичної лінеаризації [123,124]. 

Основні передумови прийняті при розрахунку параметрів надійності:  

- всі параметри несучої здатності і навантаження є стохастичними 

величинами і є взаємонезалежними; 

- закон розподілу параметрів навантаження і несучої здатності близьким 

до нормального; 
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- значення навантаження вважаєтьсґ детермінованим і враховуєтьсґ 

лише випадковий розподіл міцнісних показників конструкції. 

Згідно з вказівками нормативних документів (додаток Б ,  

ДБН В.1.2-14:2018 [59]), надійність конструкції оцінюється, використовуючи 

її кількісну міру – ймовірністю її відмови: 

 ( ) Prob ( ,... ) 0 /f ef i n efP T g x x T  .                                   (7.1) 

Формулу (7.1) можна трактувати як рівняння для визначення ймовірності 

реалізації певної події (відмови) за період часу. Фактично, залежність (7.1) 

описує ймовірність реалізації відмови заданого виду протягом визначеного 

періоду часу експлуатації конструкції efT . 

При цьому, вираз ( ,... )i ng x x  визначає роботоздатність конструкції, яка 

залежить від ряду випадкових параметрів ,...i nx x . Роботоздатність конструкції 

залежить від законів узагальненої несучої здатності R  і зовнішніх впливів Q  і 

може бути визначена за залежністю виду: 

( ,... ) ( , )i ng x x g Q R R Q   .                                            (7.2) 

Індекс надійності β визначено за залежністю: 

1( ) (1 )fz P     ,                                        (7.3) 

де ( )z ,-функція нормованого розподілу ймовірності g . 

Як зазначено вище, прийнято для всіх складових несучої здатності 

нормальний закон розподілу, тому можна застосувати інтегральну формулу 

ймовірностей наступного вигляду: 

2
1( ) 0,5 exp

2

z
u

z du 



 
   

 
 .                                     (7.4) 

Алгоритм розрахунку ймовірності безвідмовної роботи наступний.  

Як характеристику безпеки розглянуто індекс надійності, який в даному 

випадку визначається за формулою: 

,
ˆ

ult ult

ult

M M

M



                                                          (7.5) 
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де ultM ,–граничний згинальний момент для залізобетонної балки з 

пошкодженою арматурою за детермінованою моделлю, ultM - математичне 

сподівання граничного згинального моменті, ˆ
ultM -стандарт несучої здатності. 

Для визначення стандарту граничного згинального моменту представлено 

функцію ultM  у вигляді: 

1 2( , ,.... )ult nM f x x x .                                   (7.6) 

Тоді: 

 
2ˆ ˆ

ult хі iM D x  ,                                   (7.7) 

де ˆix -стандарти стохастичних параметрів, -коефіцієнти стандарту, які знаходимо 

у вигляді часткових похідних функції ultM : 

,ult
хі

і

M
D

х





                                                             (7.8) 

де іх -математичне сподівання стохастичного параметру. 

Кількісно оцінка надійності визначається за ймовірності безвідмовної 

роботи: 

( ) 0.5 ( ),P f                                                (7.9) 

де ( )f  - функція Лапласа вигляду: 

2

2
1

( ) .
2

f е







                                                     (7.10) 

7.2 Визначення несучої здатності залізобетонних балок з пошкодженою 

арматурою за детермінованою моделлю 

Згідно з загальновідомими інженерними методиками розрахунку [100,105], 

детерміноване значення граничного згинального моменту: 

 _ _ 1 10.5 ` (0.5 `)ult yk fact s fact s yck sM f A d x A f x a          ,                (7.11) 

де ckf  - міцність бетону на стиск для відповідного класу, d - робоча висота 

балки, _s factA  - фактична площа поперечного перерізу сточеної арматури 
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розтягнутої зони, _yk factf  - фактична міцність відповідного шару термічно-

зміцненої арматури розтягнутої зони, s̀A - площа поперечного перерізу арматури 

стиснутої зони, yckf - міцність арматури стиснутої зони, `sa  -відстань від центра 

ваги стиснутої арматури до верхньої грані перерізу, 1x  -висота прямолінійної 

ділянки епюр напружень. 

Ефективна робоча висота перерізу: 

sd h a  ,                                         (7.12) 

де h – проектна висота перерізу, sa -відстань від нижньої грані до центра 

ваги розтягнутої арматури. 

Висота прямолінійної ділянки епюри напружень визначається формулою: 

 3, 3,

1

3,

,
cu ck c ck

cu ck

x
  



 
                                    (7.13) 

де 3, 3,,cu ck c ck  - гранична і відносна деформація стиску бетону, відповідно. 

3,
сk

c cd

сk

f

E
  ,                                            (7.14) 

де сkE -розрахункове значення модуля пружності бетону.  

Відносна висота стиснутої зони бетону   визначається за формулою: 

 
3,

3,

,
cu ck

cu ck s

d


 





                                          (7.15) 

де s  - розрахункове значення відносної деформації видовження арматури, 

яке розраховується за наступним алгоритмом: 

Умова рівноваги всіх сил на повздовжню вісь балки має вигляд: 

1 _ _ 0сk yk fact s factf b x f A      ,                        (7.16) 

де b - ширина перерізу. 

Після підстановки виразів для визначення 1x  і певних математичних 

перетворень: 



261 

 

  2

_ _ 3, 3,
сk

s s s s fact s s s fact cu ck сk cu ck

сk

f
f E A E A f b d

E
    

 
            

 
,  (7.17) 

де sE -модуль Юнга для арматури. Знаходимо розв’язок рівняння при 

  0sf   : 

 

_ 3,

_

2

_ 3, _ 3,

_

2

1
4

2

s s fact cu ck

s

s s fact

сk
s s fact cu ck s s fact сk cu ck

s s fact сk

E A

E A

f
E A E A f b d

E A E




 

 
  



   
             

    

.(7.18) 

Після підстановки вище наведених рівнянь в вихідне отримано остаточне 

значення граничного згинального моменту для перерізу. 

7.3 Визначення стохастичних параметрів несучої здатності залізобетонних 

балок з пошкодженою арматурою 

В розрахунковій моделі враховувується стохастична природа таких 

показників: робочої висоти і ширини балки ,  d b , міцності арматури розтягнутої 

і стиснутої зони ,  s sc  , міцності бетону c , модуля пружності для бетону, сkE , 

граничних деформацій арматури s . 

Випадкове значення несучої здатності визначатиметься за формулою: 

 _ 1 0.5 ` (0.5 `)ult s s fact s sc sM A d Y A d Y a             ,           (7.19) 

де: 

1

0.5

,

c
cu

сk

cu s

Ex
Y

d




 

 
  

  


                                   (7.20) 

де 1x  – випадкове значення середньої висоти стиснутої зони перерізу, s -

випадкове значення деформації арматури розтягнутої зони.  

Для знаходження величини математичного сподівання граничного 

згинального моменту використано підхід, аналогічний до описаного вище для 

розрахунку за детермінованою моделлю. 

Умова рівноваги всіх сил на повздовжню вісь балки: 

1 _ 0c s s factb x A       .                              (7.21) 
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Після підстановки: 

  2

_ _
c

s s s s fact s s s fact cu c cu

сk

f E A E A b d
E


     

 
            

 
, (7.22) 

Розв’язок рівняння при   0sf   : 

 

_

_

2

_ _

_

2

1
4

2

s s fact cu

s

s s fact

c
s s fact cu s s fact c cu

s s fact сk

E A

E A

E A E A b d
E A E





  

 
  



   
             

    

.(7.23) 

На основі вище наведених перетворень отримано формулу для 

математичного сподівання граничного згинального моменту: 

 _ 1 0.5 ` (0.5 `)ult s s fact s sc sM A d Y A Y d a             ,            (7.24) 

де d - математичне сподівання робочої висоти балки, ,s sc  -математичне 

сподівання міцності арматури розтягнутої і стиснутої зони, c  - математичне 

сподівання міцності бетону. 

Для визначення стохастичних параметрів використано показники 

статистичного розподілу, згідно з чинними нормативними документами [59], 

додатковою літературою і результатами експериментальних випробувань [100-

105,286-288]. 

Таким чином, отримано, що: 

 для показників міцності бетону згідно з табл.3.1 ДБН В.2.6-98:2009  

( c ,): коефіцієнт варіації 0.135  ; 

 для модуля пружності бетону ( сkE ) коефіцієнт варіації, згідно з табл. 

П.3.8 [59] ( для бетону класу С40/50). [105] 0.006  ; 

 для показників міцності ( s ) арматури, згідно з даними 

експериментальних випробувань в даній роботі (для Ø20 А500С): 0.007   .; 

 для міцності арматурної сталі стиснутої зони ( sс ) коефіцієнт 

варіації згідно з табл. П.13 [105] 0,0123  ; 
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 для значення граничних деформацій арматури ( s ) коефіцієнт 

варіації, згідно з табл. П.3.15 [105] 0.105  ; 

 для геометричних параметрів поперечного перерізу балки 

коефіцієнт варіації, згідно з [287]: для ширини (b ) - 0.008  і ефективної висоти 

( d ) - 0.0103  . 

Для кожного із показників, які розглянуто як стохастичні визначається 

математичне сподівання і стандарт, приймаючи, що вони підпадають під 

нормальний розподіл з вірогідністю 95% за формулами: 

,
(1 )і

а
а

S 


 
                                                           (7.25) 

де а - математичне сподівання величини а; i  -коефіцієнт варіації, S - 

коефіцієнт, який приймають  залежно від ступеня підпадання значень під 

нормальний розподіл (приймаємо 1.64 при забезпеченості 95%).  

Стандарт параметра а : 

ˆ
іа а  .                                                            (7.26) 

Рівняння для визначення стандарту граничного згинального моменту, 

прийнявши що стандарти змінних становлять ˆˆˆ ˆ ˆ, , , ,    s sc c s d    , має вигляд: 

             
2 222 2 2 2

ˆ ˆˆ ˆˆˆ ˆ ˆ
s sc c s ckult s sc c s E сk d bM D D D D D E D d D b             . (7.27) 

Для визначення коефіцієнтів стандарту граничного згинального моменту 

визначено часткові похідні функції ultM  за змінними (окремими взаємо 

незалежним стохастичними величинами). 

Тоді коефіцієнти стандарту: 

 для математичного сподівання ефективної висоти і ширини балки ,  d b : 
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                                                           (7.28) 
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       (7.29) 

 для математичних сподівань міцності матеріалів: , ,s sc c   : 

 _ 1 0.5 ,
s

ult
s fact

s

M
D A d Y
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 для математичного сподівання значення деформативних характеристик 

бетону і арматури: 
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                  (7.34) 

 

За вище описаним алгоритмом, підставляючи фактичні значення, 

визначено індекс надійності і ймовірність безвідмовної роботи конструкції: 

 

,
ˆ

ult ult

ult

M M

M



                                                          (7.35) 

( ) 0.5 ( ).P f                                                    (7.36) 

 

В загальному вигляді розроблений в даній роботі алгоритм розрахунку 

надійності за нормативними документами та стандартними методиками  

(див. рис. 7.1). 
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Рис. 7.1. Блок-схема для розрахунку показників надійності залізобетонних 

балок з пошкодженою арматурою 

 

Вихідні дані: 

Детерміновані значення: _s factA , s̀A , , `, ,   s s сu sa a E  

Стохастичні змінні: , , , , , ,      s sc c сk sd b E     

Розрахунок за детермінованою моделлю: 

Визначення невідомих: 1s x    

Обчислення граничного згинального момента: 

 _ _ 1 10.5 ` (0.5 `)ult yk fact s fact s yck sM f A d x A f x a           

Визначення параметрів стохастичних величин: 

математичне очікування ,
(1 )і

а
а

S 


 
 

стандарт ˆ іа а   

Розрахунок за стохастичною моделлю: 

Визначення невідомих: 1s x Y    

Обчислення математичного сподівання граничного згинального момента: 

 _ 1 0.5 ` (0.5 `)ult s s fact s sc sM A d Y A Y d a              

Лінеаризація: 

Приймемо, що 1 2( , ,.... )ult nM f x x x  

Стандарт ultM :  
2ˆ ˆ

ult хі iM D x  , 

де коефіцієнти стандарту: ,ult
хі

і

M
D

х





 

Індекс надійності: ,
ˆ

ult ult

ult

M M

M



  

Ймовірність безвідмовної роботи: ( ) 0.5 ( ),P f    

Врахування 

пошкоджень 

арматури  

на глибину х: 

_

_

, , 

   

              

fact s fact

yk fact

A
x

f
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7.4 Результати оцінки надійності залізобетонних балок з пошкодженою 

арматурою 

В табл. 1.1 наведено результати оцінки надійності залізобетонних балок з 

пошкодженою термічно-зміцненою арматурою класу А500С з початковим 

діаметром 20 мм. Порівняльний аналіз виконується шляхом співставлення 

індексів надійності (дальності відмови) і значення ймовірності безвідмовної 

роботи для балок із необточеною арматурою і при обточуванні зовнішнього 

термічно-зміцненого шару арматури до діаметрів Ø18, Ø16 Ø14 Ø12 мм. 

В розрахунковій моделі враховується неоднорідні міцнісні показники 

термічно-зміцненої арматури Ø20А500С, використовуючи залежність: 

6 5 4 3 2 1( ) 0.0015 0.0067 0.7877 8.5647 183.73 29.701 1.2921ykf x x x x x x x              , (7.37) 

де х-глибина сточування арматури. 

Графічно зміна ймовірності безвідмовної роботи, як кількісного показника 

надійності представлена на рис. 7.1. Якісну оцінку надійності залізобетонних балок 

здійснювалась за значеннями індексів надійності (див. рис. 7.2). 

Проаналізуємо отримані значення ймовірності безвідмовної роботи ( )P   і 

індексів надійності  , порівнюючи їх з доцільними згідно з ДБН В.1.2-14:2018 

[59]. 

Користуючись даними табл.Б.1 ДБН В.1.2-14:2018 [59] встановлено доцільні 

значеннями імовірності відмови 
ex

iP  для відповідних класів конструкцій усталених 

і перехідних розрахункових ситуацій (див. табл. 7.2). 

Згідно даних табл. 7.2 і рис. 7.2, показники надійності залізобетонних 

балок з пошкодженою арматурою в багатьох випадках не забезпечують вимоги 

нормативних документів. Отже, можна стверджувати, що врахування 

стохастичної природи властивостей матеріалів і геометричних розмірів 

конструкцій є необхідним для забезпечення необхідного рівня безвідмовності 

конструкції. 
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Табл. 7.1 

Результати оцінки надійності залізобетонних балок при пошкодженні термічно-зміцненої арматури Ø20А500С  
Параметри 

армування 

Детермінована 

модель 
Стохастична модель Коефіцієнти стандарту 

Результати оцінки 

надійності 

fact , 

мм 

_s factA  

мм2 
s  _yd factf  

МПа 

ultM  

кНм 
s  Y s , 

МПа 

ultM , 

кНм 
dD  bD  

s
D  

sc
D  

c
D  

,
сdED  

×10-5 
s

D  ˆ
ultM    ( )P   

20 

(несточ.) 
314.200 0.004 549.420 24.110 0.004 0.353 555.801 25.315 148.921 -14.57 44.734 4.885 0.532 -3.839 0.029 0.319 3.779 0.999921241 

18 254.500 0.004 528.796 19.309 0.005 0.324 534.937 20.226 118.791 -15.02 37.093 3.357 0.426 -2.606 0.021 0.255 3.593 0.99983659 

16 201.100 0.005 489.425 14.526 0.006 0.294 495.109 15.164 89.216 -15.37 30.017 2.150 0.332 -1.564 0.014 0.192 3.313 0.999538766 

14 158.900 0.006 456.152 10.979 0.007 0.265 461.450 11.422 67.452 -15.57 24.250 1.328 0.265 -8.923 0.010 0.146 3.029 0.998774007 

12 113.100 0.007 438.867 7.736 0.008 0.229 443.964 8.009 47.795 -15.25 17.727 0.594 0.202 -0.369 0.005 0.104 2.635 0.995797005 

  

а б 

Рис.7.2.Ймовірність безвідмовної роботи (а) і індекси надійності (б) для залізобетонних балок при пошкодженні 

термічно-зміцненої арматури Ø20А500С 
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Табл.7.2 

Мінімально допустимі значення ймовірності безвідмовної роботи ( )P   

 Клас наслідків 
Категорія 

відповідальності 

Армування балки 

20 18 16 14 12 
_ex fact

iP  4×10-5 9×10-5 3×10-4 9×10-4 4×10-3 

ex

iP , 

усталені 

ситуації 

 

CC3 

А 
1×10-6 

- - - - - 

Б 
5×10-6 

- - - - - 

В 
1×10-5 

- - - - - 

СС2 

А 
5×10-6 

- - - - - 

Б 
1×10-5 

- - - - - 

В 
5×10-5 

+ - - - - 

СС1 

А 
1×10-5 

- - - - - 

Б 
5×10-5 

+ - - - - 

В 
1×10-4 

+ + - - - 

ex

iP , 

перехідні 

ситуації 

 

СС3 

А 
1×10-5 

- - - - - 

Б 
5×10-5 

+ - - - - 

В 
1×10-4 

+ + - - - 

СС2 

А 
5×10-5 

+ - - - - 

Б 
1×10-4 

+ + - - - 

В 
5×10-4 

+ + + - - 

СС1 

А 

1×10-4 

     

+ + - - - 

Б 
5×10-4 

+ + + - - 

В 
1×10-3 

+ + + + - 
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7.5 Прогнозування залишкового ресурсу залізобетонних балок з 

пошкодженою арматурою за ймовірнісним розрахунком 

Оцінка залишкового ресурсу Т залізобетонної балки з пошкодженнями 

робочої термічно-зміцненої арматури визначається за формулу [99]: 

 

 
lim 2

lim

d

d

c

T T
 

 


 


,                                   (7.38) 

де dТ –нормативний термін служби, d   - дійсний показник характеристики 

безпеки (індексу надійності), c  -мінімальне його значення, згідно з нормативними 

документами, lim - граничне значення індексу надійності, для визначення якого 

будемо використовувати формулу [100]: 

   lim' '
n

сФ Ф     ,                                   (7.39) 

де dn Т -проектний термін експлуатації,    
2

2
1

'
2

Ф P е


 




   - функція 

Лапласа, яка описує стандартний нормальний розподіл. 

Для визначення граничних значень характеристики безпеки lim використано 

формулу (7.39) для різних значень проектного терміну експлуатації споруди dТ  

(див. табл. 7.3). Вихідні параметри надійності визначається для конструкцій, які 

можуть бути причиною помірних і високих наслідків відмови будівельних об’єктів 

(для класу конструкцій Б і А, відповідно). Тоді, прийнявши рекомендовані 

величини с  за табл. Б.3 [100], використовуючи формулу (7.39) визначається 

прогнозоване значення залишкового ресурсу залізобетонних балок з пошкодженою 

термічно-зміцненою арматурою. Дійсний показник індексу надійності d   

прийнято згідно з розрахунковими значеннями, наведеними в табл. 7.1. Результати 

розрахунків залишкового ресурсу наведено в табл. 7.4.  
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Табл. 7.3 

Вихідні параметри індексів надійності lim   
T

d
 ,
 р

о
к
ів

 

Ймовірність безвідмовної роботи і індекс надійності класу наслідків 

СС1 СС2 СС3 

А А Б А Б 

с   сР   с   сР   с   сР   с   сР   с   сР   

3.10 0.999032 3.80 0.999928 3.10 0.999032 4.30 0.999991 3.80 0.999928 

lim   limР   lim   limР   lim   limР   lim   limР   lim   limР   

60 1.59 0.943570 2.63 0.995668 1.59 0.943570 3.28 0.999488 2.63 0.995668 

70 1.51 0.934480 2.57 0.994948 1.51 0.934480 3.24 0.999402 2.57 0.994948 

80 1.44 0.925477 2.53 0.994229 1.44 0.925477 3.20 0.999317 2.53 0.994229 

90 1.38 0.916561 2.48 0.993510 1.38 0.916561 3.17 0.999232 2.48 0.993510 

100 1.33 0.907731 2.45 0.992791 1.33 0.907731 3.14 0.999146 2.45 0.992791 

Для більш наочного представлення змін залишкового ресурсу для різних 

проектних параметрів конструкцій на рис. 7.3-7.5 наведено відповідні графіки. Так, 

графіки ( )dT T  на рис. 7.3 дозволяють відслідкувати зниження залишкового ресурсу 

Т, залежно від проектного терміну експлуатації Td (для класу наслідків споруди 

СС2 і конструкцій класу А) для різних фактичних діаметрів пошкодженої арматури 

fact .  

На рис. 7.4 графічно представлено залежність ( )factТ   (для конструкцій 

категорії відповідальності  А класу СС2), тобто зміну прогнозованого ресурсу при 

розвитку пошкоджень в робочій арматурі. Графіки ( )factТ   наведено для проектних 

термінів експлуатації споруд на рівні Td=60; 80; 100 років. (рис. 7.4). 

Доцільно також проаналізувати зміну залишкового ресурсу залежно від 

ступеня пошкодження арматури ( )factТ   для різних класів відповідальності будівлі 

(див. рис. 7.5). 
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Табл. 7.4 

Залишковий ресурс залізобетонних балок при дійсних показниках індексу 

надійності    

Клас 

наслідків 
Td , років 

Прогноз ресурсу Т, років для балок з fact , мм (при 

дійсному значенні β) 

20 

(несточ.) 

(β=3.945) 

18 

(β=3.753) 

16 

(β=3.449) 

14 

(β=3.136) 

12 

(β=2.697) 

СС1 
А 

 

60 75 72 67 61 51 

70 87 83 77 71 60 

80 98 94 88 81 70 

90 110 106 99 91 79 

100 122 117 109 101 88 

СС2 

А 

60 64 59 50 40 15 

70 74 69 59 47 22 

80 84 79 68 55 29 

90 95 88 77 63 36 

100 105 98 86 71 43 

Б 

60 75 72 67 61 51 

70 87 83 77 71 60 

80 98 94 88 81 70 

90 110 106 99 91 79 

100 122 117 109 101 88 

СС3 

А 

60 48 41 24 - - 

70 57 49 31 - - 

80 66 57 38 - - 

90 75 65 45 - - 

100 83 73 52 - - 

Б 

60 64 59 50 40 15 

70 74 69 59 47 22 

80 84 79 68 55 29 

90 95 88 77 63 36 

100 105 98 86 71 43 
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Рис.7.3. Зміна залишкового ресурсу Т, залежно від проектного терміну 

експлуатації Td (для класу наслідків споруди СС2 і конструкцій класу А) для 

різних фактичних діаметрів пошкодженої арматури fact  

 

Рис. 7.4. Зміна залишкового ресурсу при розвитку пошкоджень в робочій арматурі 

( )factТ  для проектних термінів експлуатації Td=60; 80; 100 років 
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Рис. 7.5. Зміна залишкового ресурсу залежно від ступеня пошкодження 

арматури ( )factТ   для різних класів відповідальності будівлі 

Аналізуючи дані табл. 7.4 і графіки на рис. 7.4-7.6 встановлено, що 

пошкодження термічно-зміцненої арматури спричиняє значне зниження 

залишкового ресурсу залізобетонних конструкцій, яке коливається в широких 

межах, залежно від проектного терміну експлуатації і класу наслідків. Слід 

візначити, що при незначних пошкодженнях (до 1 мм) зниження залишкового 

ресурсу складає 4-6 %, а при пошкодженні зовнішнього шару робочої термічно-

зміцненої арматури до 12 fact мм   спричиняє зниження Т на 16-17% для класів 

наслідків СС1, СС2 і на 40% для класу наслідків СС3. Значний вплив на 

інтенсивність зниження залишкового ресурсу має клас відповідальності 

конструкції. Так, якщо розглянути результати для споруд класу наслідків СС2, то 

для конструкцій класу А при пошкодженнях робочої арматури глибину до 4 мм 

очікується зниження залишкового ресурсу в середньому на 50 р. Для конструкцій 

класу Б зменшення Т буде вдвічі меншим ( орієнтовно на 25 років). Пошкодження 
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робочої арматури є найбільш небезпечним для споруд класу СС3, оскільки, як за 

результатами розрахунку (див. табл. 7.4, рис. 7.5) при пошкодженні зовнішнього 

шару робочої термічно-зміцненої арматури на 40-50% від початкової її площі 

залишковий ресурс конструкцій вичерпується повністю (що спричинене 

максимальними значеннями lim ). Крім того, на прогнозоване значення 

залишкового ресурсу Т значний вплив має співвідношення с

d




, що є помітним з 

вигляду залежності (7.38). 

Використовуючи рівняння (7.38) виведено рівняння для моделювання зміни 

значень характеристики безпеки в часі. Так, залежність показників індексів безпеки 

( )t  від часу експлуатації конструкції t  подано у вигляді: 

  2

lim

2
( )

c

d

d

t
t

T

 
 

 
  ,                                       (7.40) 

Таким чином, прийнявши d   (див. табл. 7.1), отримано графіки, які 

ілюструють зміну індексів надійності для залізобетонних балок з пошкодженою 

робочою арматурою (див. рис.7.6-7.7). 

Порівняльний аналіз зміни індексів надійності для різних проектних термінів 

експлуатації споруди при різних ступенях пошкодження робочої арматури 

наведено на рис. 7.6. Графіки побудовано для будівель класу наслідків СС2 і 

конструкцій категорії А.  

На рис. 7.7 наведено графічну інтерпретацію залежності ( )t  для різних 

класів наслідків споруди і різних ступенів пошкодження робочої арматури. 

Значення проектного терміну експлуатації прийнято Td=80 років. 

За графіками на рис. 7.6-7.7 можна відслідкувати загальні закономірності в 

зміні індексів надійності, залежно від ряду проектних параметрів конструкцій. Як 

бачимо, в загальному випадку всі графіки для залежності ( )t  є різко спадними і 

вказують на вичерпання залишкового ресурсу для всіх балок із пошкодженою 

арматурою. Найбільш критичною ця закономірність буде при наявності 

пошкоджень робочого армування на 3 мм і більше (при 14 fact мм  ). 
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Рис.7.6. Зміна індексу надійності ( )t  для різних проектних термінів експлуатації споруди при різних ступенях пошкодження 

робочої арматури 
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Рис.7.7. Зміна індексу надійності ( )t  для різних класів наслідків споруди і різних ступенів пошкодження робочої 

арматури 
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В результаті, у всіх випадках вищі характеристики безпеки матимуть 

залізобетонні балки з вищими значеннями проектних (або дійсних) індексів 

надійності d , які в даному випадку відповідають нижчому ступеню 

пошкодження робочої термічно-зміцненої арматури. Слід відмітити, що нижчі 

залишкові ресурси Т отримуються для споруд категорії відповідальності СС3 

(внаслідок вищих значень граничних індексів надійності lim ). Крім того, згідно 

з рис. 7.6 при застосуванні вищих проектних термінів експлуатації споруди dT  

показники дальності відмови є вищими, що свідчить про збільшення безпеки 

проектованої конструкції. 

7.6 Визначення залишкового ресурсу залізобетонних балок з 

використанням інженерного підходу 

Виконано також розрахунок залишкового ресурсу залізобетонних 

згинаних елементів з використанням інженерної методики, наведеної в роботах 

Голоднова О.І. [49,50]. Ресурсом (технічним ресурсом) прийнято сумарне 

напрацювання об’єкта від початку його експлуатації, чи моменту відновлення 

після ремонту до настання граничного стану [50], а залишковим ресурсом – 

сумарне напрацювання об’єкта від моменту контролю його технічного стану до 

моменту переходу в граничний стан. Таким чином, залишковий ресурс 

розглядається як обґрунтування можливості експлуатації конструкції і показник 

прогнозування її поведінки в граничному стані. 

Оцінка технічного стану полягає в співставленні певних фактичних 

контрольованих параметрів несучої здатності з їх проектними значеннями 

[49,50]. Фактичні контрольовані параметри залізобетонної конструкції 

(геометричні розміри, міцнісні характеристики матеріалів, залишкова площа 

поперечного перерізу) можуть мати значенні відмінні від проектних внаслідок 

впливів агресивного середовища, фізичного зносу, температурних впливів і т. ін. 

[49]. Мінімально допустимі значення контрольованих параметрів необхідно 

визначати з використанням загальновідомих методик будівельної механіки 

згідно з вказівками нормативних документів. Критерієм забезпечення несучої 

здатності є співставлення їх з фактичним діючим навантаженням:  
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 1 2( ), ( ),..., ( ) ,  cr mM x t x t x t M                                        (7.41) 

де  1 2( ), ( ),..., ( )  cr mM x t x t x t  – функція несучої здатності елемента,  

1 2( ), ( ),..., ( ) mx t x t x t  – параметри несучої здатності (розміри поперечного січення, 

характеристики матеріалів і ін.).  

Величину фактичного навантаження М визначають згідно з фактичними 

умовами експлуатації об’єкта. Якщо представити нерівність (7.41) у формі 

рівняння, отримується умовний граничний стан конструкції. Величину 

навантаження в цій роботі прийнято на рівні 10%, 30%, 50% і 70% від проектної 

несучої здатності, тобто 0.1 ,0.3 ,0.5 ,0.7init init init initM M M M M . 

Залишковий ресурс визнається за формулою: 

cr
R

proj cr

M M
t t

M M


 


,                                   (7.42) 

де crM  – несуча здатність елемента, прийнята при певних показниках армування 

(при фактичній площі робочої арматури, залежно від ступеня пошкодження), 

proj initM M  – проектне значення несучої здатності залізобетонної балки з 

початковими параметрами армування (з непошкодженою арматурою),  

t  -база визначення залишкової несучої здатності, яка визначається як 

фактичний період експлуатації конструкції: 

0i it t t   ,                                        (7.43) 

де it  –час, який відповідає певному рівню пошкоджень арматури, 0t  - час початку 

експлуатації. Значення it  визначено, використавши дані [37, 278]. Таким 

чином, прийнявши швидкість корозії в арматурі за даними табл. 3.2 [37], для 

різних типів бетонів в різних умовах експлуатації отримано базисні періоди, 

наведені в табл. 7.5. Для цього використано формулу: 

i

кор

t



  ,                                           (7.44) 

де  –глибина пошкодження арматури відносно початкового, проектного 

діаметра стержнів (20 мм), кор  - швидкість корозії при певних умовах 

експлуатації конструкції. 
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Табл.7.5 

Базисний період для визначення залишкової несучої здатності  

 

Використовуючи формулу (7.42) і значення несучої здатності для балок з 

різним ступенем пошкодження робочої термічно-зміцненої арматури (табл. 7.1) 

оцінено залишковий ресурс конструкцій при різних умовах експлуатації. 

Результати розрахунків залишкового ресурсу за вище наведеним інженерним 

алгоритмом наведено в табл. 7.6. Графічно зміну залишкового ресурсу в 

залежності від ступеня пошкодження робочої арматури наведено на рис. 7.8-7.10. 

Як видно з табл. 7.6 і рис. 7.8-7.10, пошкодження робочої арматури має значний 

вплив на залишкову несучу здатність залізобетонних конструкцій і відповідно на 

залишковий ресурс. Крім того, та інтенсивність зниження надійнісних показників 

мають вплив також параметри агресивного середовища, в яких експлуатується 

конструкція. Таким чином, згідно з результатами розрахунку (див. табл. 7.5-7.6) 

хлоридизація бетонує більш небезпечною для арматурної сталі, ніж карбонізація, 

оскільки в цьому випадку деградація арматури є значно швидшою. Особливо 

критичне зниження залишкового ресурсу можна відмітити для залізобетонних балок, 

що є незахищеними від впливу дощу. 

Ø
fa

ct
, 
м

м
 

δ
, 
м

м
 

Швидкість корозії, мкм/рік Базисний період it , р 

Насичений 

хлоридами бетон 

Карбонізо-

ваний бетон 

Насичений хлоридами 

бетон 

Карбонізо-

ваний бетон 

Захище-

ний від 

дощу 

бетон 

Незахище-

ний від 

дощу бетон 

Незахи-

щений від 

дощу бетон 

Захищений 

від дощу 

бетон 

Незахище-

ний від 

дощу бетон 

Незахище-

ний від дощу 

бетон 

20 0 

98 120 50 

0.00 0.00 0.00 

18 1 10.20 8.33 20.00 

16 2 20.41 16.67 40.00 

14 3 30.61 25.00 60.00 

12 4 40.82 33.33 80.00 
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Табл.7.6 

Результати оцінки залишкового ресурсу залізобетонних балок при пошкодженні термічно-зміцненої арматури Ø20А500С і 

різних умов експлуатації конструкції 

Øfact, 

мм 

δ, 

мм 

Залишковий ресурс Rt , р при рівні навантаження: 

Насичений хлоридами бетон Карбонізований бетон 

Захищений від дощу бетон Незахищений від дощу бетон Незахищений від дощу бетон 

0.1 initM  0.3 initM  0.5 initM  0.7 initM  0.1 initM  0.3 initM  0.5 initM  0.7 initM  0.1 initM  0.3 initM  0.5 initM  0.7 initM  

20 0 91.84 71.43 51.02 30.61 75.00 58.33 41.67 25.00 180.00 140.00 100.00 60.00 

18 1 35.91 25.66 15.42 5.17 29.33 20.96 12.59 4.22 67.67 50.30 30.22 10.13 

16 2 25.80 15.53 5.26 0 21.07 12.68 4.30 0 49.81 15.22 5.16 0 

14 3 19.98 8.73 0 0 16.31 7.13 0 0 38.83 5.71 0 0 

12 4 13.27 1.25 0 0 10.84 1.02 0 0 25.89 0.61 0 0 
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Рис.7.8. Залишковий ресурс ( )R factt   для різного рівня навантаження на 

конструкцію у випадку захищеного бетону конструкції, що насичений хлоридами 

 

Рис.7.9. Залишковий ресурс ( )R factt   для різного рівня навантаження у випадку 

незахищеного бетону конструкції, що насичений хлоридами 
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Рис.7.10. Залишковий ресурс ( )R factt   для різного рівня навантаження на 

конструкцію у випадку незахищеного карбонізованого бетону конструкції 

Для більш наочного порівняльного аналізу виконаємо розрахунки 

залишкового ресурсу для усередненого значення базисного періоду, прийнявши 

фіксоване значення 20 it р  . Результати підстановки фактичних значень в 

формулу (7.42) наведено в табл. 7.7. 

Табл.7.7 

Результати оцінки залишкового ресурсу залізобетонних балок при пошкодженні 

термічно-зміцненої арматури Ø20А500С при базисному періоді 20 it р   

Øfact, мм δ, мм 
crM , 

кНм 

Залишковий ресурс Rt , р при рівні навантаження 

0.1 initM  0.3 initM  0.5 initM  0.7 initM  

20 0 23.45 180.00 140.00 100.00 60.00 

18 1 18.85 70.39 50.30 30.22 10.13 

16 2 14.24 25.28 15.22 5.16 0 

14 3 10.81 13.05 5.71 0 0 

12 4 7.66 6.50 0.61 0 0 
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За даними табл. 7.7 побудовано відповідні графіки, що відображають 

зниження залишкового ресурсу залізобетонних балок при збільшенні глибини 

пошкодження робочої арматури ( )Rt   (див. рис. 7.11). 

 

Рис.7.11. Залишковий ресурс ( )Rt   для різного рівня навантаження на конструкцію 

при базисному періоді 20 it р   

Як видно з рис. 7.11, графіки ( )Rt   для різних рівнів навантаження є 

близькими до паралельних, що визначається лінійним характером залежності за 

формулою (7.42). Крім того, найбільш різке зниження залишкового ресурсу можна 

відмітити для зразків пошкоджених на 1-2 мм, тобто на початкових етапах корозії. 

Загалом, необхідно зазначити, що інженерна методика розрахунку є досить 

простою в застосуванні і вимагає меншого обсягу вихідних даних, ніж імовірнісний 

підхід до оцінки надійності залізобетонних конструкцій. Такий алгоритм, не 

зважаючи на його нижчу точність, може бути рекомендований для попередньої 

оцінки залишкового ресурсу в практичних інженерних розрахунках. Слід 

відмітити, що точність оцінки надійності за обома методиками розрахунку може 

бути підвищена шляхом застосування більшого обсягу натурних замірів параметрів 

несучої здатності (геометричних розмірів, характеристик матеріалів та ін.). 
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7.7 Висновки до розділу 7 

1. Запропоновано алгоритми розрахунку основних показників надійності: 

кількісного – ймовірності безвідмовної роботи і якісного – індексів надійності 

(дальності відмови) залізобетонних балок з пошкодженою арматурою. 

Принциповою особливістю запропонованих розрахункових моделей є 

застосування змінного показника міцності термічно-зміцненої арматури 

_ ( )yk fact ykf f x . 

2. На основі отриманих характеристик безпеки розрахунковим шляхом 

спрогнозовано залишковий ресурс залізобетонних балок при різних ступенях 

пошкоджень і для різних проектних параметрів. Встановлено, що найнижчий 

залишковий ресурс очікується для споруд класу наслідків СС3 (внаслідок вищих 

значень граничних індексів надійності lim ) а вищі характеристики безпеки 

матимуть залізобетонні балки з вищими значеннями проектних або дійсних 

індексів надійності d . 

3. З використанням запропонованого алгоритму розрахунку встановлено, що 

пошкодження термічно зміцненого армування в залізобетонних балках має значний 

вплив на характеристики безпеки і викликає стрімкіше зниження залишкового ресурсу 

для залізобетонних конструкцій. 

4. Проведено визначення залишкового ресурсу із застосуванням 

спрощеного інженерного алгоритму. Визначено залишкові ресурси для 

залізобетонних балок з пошкодженою арматурою при різних типах агресивних 

впливів на конструкцію і різних умовах експлуатації. Такий алгоритм, не зважаючи 

на його нижчу точність, може бути рекомендований для попередньої оцінки 

залишкового ресурсу в практичних інженерних розрахунках. 

5. Розрахунки показників надійності і значень залишкового ресурсу доцільно 

проводити в ймовірнісній постановці з урахуванням стохастичної природи параметрів 

несучої здатності ( геометричних розмірів, міцності і деформативності матеріалів), що 

дозволяє більш повно відобразити реальну картину роботи конструкції. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

В дисертаційній роботі вирішено актуальну науково-прикладну проблему 

встановлення дійсних фізико-механічних характеристик термічно-зміцненої 

арматури з врахуванням її механічних, корозійних пошкоджень, а також 

визначення дійсного напружено-деформованого стану згинальних 

залізобетонних елементів, які отримали пошкодження розтягнутої робочої 

арматури, прогнозування їх залишкового ресурсу. Основні висновки, які 

відображають результати дисертаційної роботи: 

1. Внаслідок довготривалої експлуатації та впливу навколишнього середовища 

залізобетонні конструкції зазнають пошкоджень. При огляді літературних джерел 

виявлено, що недостатньо вивчено питання зміни фізико-механічних 

характеристик найбільш поширеної у залізобетонних конструкціях термічно-

зміцненої арматури класу А500С. 

2. Розроблено методику та отримано результати експериментальних 

досліджень визначення мікротвердості арматурних стержнів класу А500С. 

Встановлено, що у арматури класу А500С спостерігається термічно-зміцнений шар 

та визначено пошарові анізотропні характеристики матеріалів. 

3. Розроблено методику та отримано результати експериментальних 

досліджень арматури класу А500С діаметром 20 мм зі поступовим зменшенням 

діаметра з кроком 1 мм до 12 мм. Встановлено зменшення межі текучості в 

залежності від поступового зменшення площі поперечного перерізу, що 

підтверджує наявність зміцненого зовнішнього шару. 

4. Розроблено та апробовану методику випробування бетонних зразків з 

використанням методу визначення деформацій за цифровою кореляцією 

зображення. Побудовану повну діаграму деформування бетону σ-ε за допомогою 

методу цифрової кореляції зображення та встановлено значення коефіцієнта 

Пуассона на всіх етапах, включно до руйнування зразків. 

5. Розроблено програму та методику експериментальних досліджень 

залізобетонних балок з пошкодженнями термічно-зміцненої робочої арматури з 
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використанням методу цифрової кореляції зображення та безпровідникових суб-

мікронних комп’ютеризованих індикаторів, яка дозволяє аналізувати відносні 

деформації всієї досліджуваної площини залізобетонної балки, а також 

переміщення окремих точок або ділянок  бетонної поверхні.  

6. Виконано експериментальні дослідження та встановлено дійсний 

напружено-деформований стан залізобетонних згинаних елементів з різним 

відсотком пошкодження робочої термічно-зміцненої арматури класу А500С. В 

результаті експериментальних випробувань залізобетонних балок встановлено, що 

із зменшенням площі робочої арматури діаметром 20 мм класу А500С 

непошкоджених зразків на 19%, 36%, 51%, 64% момент при досягненні текучості 

арматури зменшується на 16.5%, 33%, 39%, 57% та для пошкоджених зразків 

відповідно 34%, 43%, 63%, 72%, а момент вичерпання несучої здатності 

зменшується для непошкоджених на 12.5%, 31%, 35%, 54% та для пошкоджених на 

14.5%, 36%, 52%, 63%. 

7. Для зразків з робочою арматурою діаметрами 25, 28 та 32 мм з зовнішнім 

обточенням до діаметра 20 мм, відносно контрольних зразків з непошкодженою 

робочою арматурою діаметром 20 мм, момент при досягненні текучості арматури 

зменшується відповідно на 33%, 28% та 22%, а момент вичерпання несучої 

здатності зменшується на 31%, 22% та 14%. 

8. В результаті випробувань залізобетонних балок з пошкодженням робочої 

арматури встановлено, що із зменшенням поперечного перерізу робочої арматури 

класу А500С внаслідок пошкоджень несуча здатність залізобетонних балок 

зменшується не тільки за рахунок зменшення площі арматурних стержнів, а за 

рахунок зменшення характеристик міцності арматури, а спосіб вимірювання 

деформацій бетону та арматури за допомогою методу кореляції цифрових 

зображень дає можливість фіксувати зміну деформацій в безконтактному режимі 

на всіх етапах навантаження включно до руйнування. 

9. Запропонована методика визначення залишкової несучої здатності за 

діючими нормами проєктування залізобетонних згинаних елементів з 

пошкодженою термічно-зміцненою арматурою, яка передбачає використанням 
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змінної величини міцності арматури fyk(x) в залежності від ступеня та характеру 

пошкодження термічно-зміцненого зовнішнього шару арматури. Розрахунком 

встановлено, що, відхилення теоретичних величин від експериментальних за 

моментом вичерпання несучої здатності складає до 21% в сторону перевищення 

експериментальних величин. 

10. Запропонована методика прогнозування залишкового ресурсу 

залізобетонних згинаних конструкцій з робочою термічно-зміцненою арматурою 

класу А500С в залежності від ступеня та характеру її пошкоджень з використанням 

інженерного та ймовірнісного підходів. Встановлено, що пошкодження термічно 

зміцненого армування в залізобетонних балках має значний вплив на 

характеристики безпеки і викликає стрімкіше зниження залишкового ресурсу для 

залізобетонних конструкцій. 
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Рис. А.1. Фотофіксація випробуваних дослідних балок 1-ї серії 
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Рис. А.2. Фотофіксація випробуваних дослідних балок 2-ї…5-ї серій   
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Рис. А.1. Фотофіксація випробуваних дослідних балок 6-ї…9-ї серій   
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