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ВСТУП
Актуальність теми. В сучасному будівництві виникає необхідність
застосовувати стиснені елементи (колони, стійки різного призначення), які б мали
велику несучу здатність. Цим вимогам повністю відповідає трубобетон, що
складається зі сталевих труб, заповнених бетоном. Завдяки своїм чисельним
перевагам (підвищена міцність бетону осердя за рахунок об`ємного напруженого
стану, відсутність опалубки при будівництві, значна економія працевитрат та
енергії при зведенні) трубобетон отримав широке розповсюдження в будівництві
як у нашій країні, так і за її межами. Одним із недоліків трубобетону, який дещо
стримує його застосування, є значні витрати сталі, що підвищує вартість всього
будівництва.
Відомо,

що

в

стиснутих

трубобетонних елементах діюче

зусилля

сприймається як трубою оболонкою, так і бетонним осердям. Якщо якимось
чином збільшити несучу здатність осердя, то можна зменшити витрати сталі для
отримання трубобетонного елемента з наперед заданою несучою здатністю. Тому
використання зміцненого осердя приведе до значного зменшення витрат сталі й
економії коштів при зведенні конструкції. Таким чином дослідження стиснутих
трубобетонних елементів зі зміцненим осердям є актуальною задачею.
Зв`язок роботи з науковими програмами, планами. Дисертаційні
дослідження виконані автором у рамках пріоритетного напряму науки і техніки
України згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 409 від 5 травня
1997 р. «Про забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель, споруд та
мереж». Робота виконувалася в рамках науково-дослідних тем Криворізького
національного університету: «Обстеження та визначення технічного стану
конструкцій і споруд ПАТ «Суха балка», розробка рішень по продовженню
терміну їх експлуатації» (державний реєстраційний номер 0115U003965),
«Обстеження, паспортизація будівель та споруд ПАТ «Кривбасзалізрудком» з
розрахунком залишкової несучої здатності будівельних конструкцій, розробка
схем посилення пошкоджених конструкцій» (державний реєстраційний номер
0113U007661).
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Мета роботи – розробити конструктивні способи підвищення міцності
бетонного осердя трубобетонних елементів та дослідити експериментальним і
теоретичним шляхом особливості роботи під навантаженням трубобетонних
елементів зі зміцненим осердям.
Задачі дослідження:
1. Запропонувати конструктивні рішення трубобетонних елементів зі
зміцненими осердями.
2. Провести експериментальні дослідження визначення несучої здатності та
особливостей деформування запропонованих стиснутих трубобетонних елементів
зі зміцненими осердями та обрати найефективніші технічні рішення.
3. Виявити характер руйнування та закономірності зміни напруженодеформованого стану досліджуваних елементів.
4. Розробити
деформованого

аналітичні

стану

і

та

методику

чисельні

методи

розрахунку

оцінки

міцності

напружено-

досліджуваних

конструктивних елементів.
5. Розробити

інженерну

методику розрахунку

центрально

стиснутих

трубобетонних елементів зі зміцненими осердями.
6. Здійснити впровадження результатів дисертаційного дослідження в
практику проектування і будівництва.
Об’єкт дослідження – стиснуті трубобетонні елементи зі зміцненими
осердями.
Предмет дослідження – напружено-деформований стан та несуча здатність
стиснутих трубобетонних елементів зі зміцненими осердями.
Методи дослідження – експериментальні й теоретичні дослідження
напружено-деформованого

й

граничного

станів

стиснутих

трубобетонних

елементів зі зміцненими осердями. Теоретичні принципи досліджень граничного
стану базуються на методі граничної рівноваги, розрахунок напруженодеформованого стану ведеться на ПК із використанням деформаційної моделі,
враховуючи реальні діаграми деформування матеріалів.
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Наукова новизна отриманих результатів:
1. Запропоновані нові конструктивні рішення стиснутих трубобетонних
елементів зі зміцненим осердям, в яких забезпечується сумісна робота сталевої
оболонки та ядра.
2. Визначені експериментально впливи різних конструктивних схем на
деформативність та несучу здатність розглянутих елементів.
3. Отримані нові результати експериментально-теоретичних досліджень
напружено-деформованого

стану

стиснутих

трубобетонних

елементів

зі

зміцненим осердям.
Достовірність отриманих результатів забезпечена шляхом виконання
експериментально-теоретичних досліджень та застосуванням сучасних методів
аналізу роботи й розрахунку несучих конструкцій. Досить високий рівень
збіжності при порівнянні теоретичних результатів із експериментальними даними
свідчить про обґрунтованість прийнятих передумов та методів.
Практичне значення отриманих результатів:
1. Запропоновані нові конструктивні рішення стиснутих трубобетонних
елементів зі зміцненим осердям.
2. Представлені пропозиції щодо

інженерного розрахунку стиснутих

трубобетонних елементів зі зміцненим осердям.
3. Запропоновані

конструктивні

рішення

стиснутих

трубобетонних

елементів зі зміцненим осердям для впровадження у будівництво.
Впровадження результатів роботи. Результати дисертаційної роботи
впроваджені у частині розробки проектної пропозиції несучих конструкцій
каркасу опорної башти газовідвідних установок конвертеру №5 на ПАТ
«АрселорМіттал» по вул. Криворіжсталі, 1 у м. Кривий Ріг. Окремі пропозиції
були включені до проектної документації щодо зведення трубобетоних розпірок
вентиляційного каналу у проекті: «Реконструкція ПАТ «Кривбасзалізрудком».
Будівництво головної вентиляційної установки Північного вентиляційного стволу
шахти «Експлуатаційна». Результати роботи використовуються в навчальному
процесі Криворізького національного університету при викладанні дисципліни
«Будівельні конструкції. Спецкурс» магістрантам будівельникам.
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Загальний економічний ефект від упровадження досліджень автора в
будівництво склав 47,3 тис. грн.
Особистий внесок здобувача. Запропоновані способи зміцнення осердя
трубобетонних
досліджень

елементів,

трубобетонних

проведений
елементів

значний
зі

обсяг

зміцненими

експериментальних
осердями,

виявлені

особливості їхньої роботи під навантаженням. Розроблені чисельні й аналітичні
методи розрахунку досліджуваних елементів. Проведений аналіз та оцінено
достовірність методів для розрахунку на міцність трубобетонних елементів зі
зміцненими осердями при центральному стисненні; на основі значного обсягу
експериментальних досліджень виявлено вплив окремо кожної з досліджуваних
характеристик на ефективність трубобетону; розроблено інженерну методику
розрахунку трубобетону зі зміцненими осердями при центральному стисненні.
Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційної

роботи

висвітлювались

конференціях:

ІХ

міжнародна

залізобетонні

конструкції:

на

міжнародних

науково-практична

дослідження,

науково-технічних

конференція

проектування,

«Стале-

будівництво,

експлуатація», 7-9 жовтня 2014 р. м. Полтава; ІV міжнародна науково-практична
конференція «Створення високотехнологічних екокомплексів в Україні на основі
концепції збалансованого (стійкого) розвитку», 18-20 травня 2015 р. м. Київ;
Міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток промисловості та
суспільства», 21-22 травня 2015 р. м. Кривий Ріг.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 9 праць у співавторстві, 8 з
яких – у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, в т. ч. 1 у виданні, що
включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.
Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, п’яти
розділів, загальних висновків, списку використаних джерел із 225 найменувань і
2 додатків. Повний обсяг дисертації складає 165 сторінок друкованого тексту. У
тому числі 119 сторінок основного тексту, 19 повних сторінок з рисунками і
таблицями, 25 сторінок списку використаних літературних джерел, 3 сторінки
додатків.
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РОЗДІЛ 1
ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТРУБОБЕТОННІ
ЕЛЕМЕНТИ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1 Переваги й недоліки трубобетону та область його застосування
Одним із головних напрямків розвитку будівельних конструкцій є
скорочення витрат металу та цементу. Цього можна досягти в результаті пошуку
нових сполучень бетону та сталі для їх сумісної роботи. Цим вимогам повністю
відповідають трубобетонні конструкції.
Під трубобетонною розуміють конструкцію, що складається з труби,
заповненої бетоном. Труба-оболонка в таких конструкціях виконує одночасно
функції як поздовжньої, так і поперечної арматури, сприймаючи зусилля по всіх
напрямках і під будь-яким кутом. Бетон у таких конструкціях працює при
всебічному обтисненні, що й дозволяє отримати економію матеріалів.
Особливість конструктивного поєднання бетону та сталі в елементах із
трубобетону значно підвищує несучу здатність цього матеріалу в порівнянні зі
звичайним залізобетоном. Але на сьогоднішній день при будівництві залізобетонні
конструкції використовуються значно частіше, ніж трубобетонні. Можлива
причина цього полягає в тому, що існує велика кількість методів розрахунку
трубобетонних конструкцій [44, 145], але невідомо, яку формулу краще
використати при проектуванні таких конструкцій. Тому в першу чергу є
необхідним проведення аналізу існуючих методів розрахунку.
На сьогоднішній день проведено значний обсяг експериментальних
досліджень трубобетонних конструкцій [39, 45, 51, 89, 95, 107, 125, 129, 145, 157].
До високого рівня розвинуто математичний опис механіки деформованого тіла
[2, 9, 10, 19, 25, 26, 27, 31, 54, 57, 60, 61, 63, 66, 80, 104, 106, 112, 113, 114, 121, 124,
126, 139, 160, 162, 164, 173]. Глибоко розроблена теорія залізобетону [3, 4, 7, 16,
30, 28, 56]. Поряд із цим існують високопродуктивні технології розрахунку,

10

пов’язані з використанням персональних електронно-обчислювальних машин [22,
32, 58, 59, 75, 76, 85, 88, 94, 108, 118, 163].
Одним із напрямків у розвитку несучих будівельних конструкцій є пошук
таких сполучень бетону і сталі, при яких, за умови їх спільної роботи, вони
сприймали б максимально можливі діючі на них зусилля. Дослідження та
використання сталезалізобетону, який являє собою сполучення металевих
профілів із залізобетоном зі стрижневим армуванням, набуло надзвичайно
широкого розповсюдження в багатьох країнах і, зокрема, в Україні.
Відомо, що сталезалізобетонні конструкції, на відміну від звичайних
залізобетонних, армовані не тільки стрижневою або дротовою арматурою, а й
сталевими профілями [141]. Завдяки великим перевагам вони отримали широке
розповсюдження у всьому світі, що приводить до значної економії матеріалів,
енергії та праці. В Європі вже протягом багатьох років діє нормативний документ
Eurocode 4 [182], присвячений проектуванню сталезалізобетонних конструкцій. В
Україні також введений в дію нормативний документ, що присвячений
проектуванню сталезалізобетонних конструкцій [37].
Широке

використання

сталезалізобетону

в

будівництві

обумовлене

наступними його перевагами:


можливістю використання будь-яких, зручних замовнику, а не лише

модульних, розмірів споруди;


ефективними нерозрізними статично невизначеними розрахунковими

схемами;


повною, або майже повною, в порівнянні з монолітним залізобетоном,

відсутністю потреби в опалубці;


більшою, в порівнянні зі сталевими конструкціями, вогнестійкістю та

корозостійкістю;


меншим обсягом монолітного бетону.

Таким чином, сталезалізобетонні елементи виступають як конкурентно
здатні в порівнянні з залізобетонними та сталевими конструкціями.
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В широкому розумінні сталезалізобетонні конструкції (загальна назва
трубобетонних, сталебетонних та залізобетонних конструкцій) є комплексними
триелементними

несучими

конструкціями,

які

об’єднують

традиційні

залізобетонні і металеві конструкції з усіма їх позитивними якостями. У склад
сталезалізобетонних конструкцій входять різноманітні сталеві прокатні профілі,
стрижнева арматура та бетон, поєднані у цілісну конструкцію. Таким чином, до
сталезалізобетону належать усі поєднання прокату, бетону й арматури, за
винятком лише тих конструкцій, у яких сталевий прокат використовується як
стрижнева арматура [134].
Завдяки

ефективній

роботі

під

навантаженням,

особливої

уваги

заслуговують трубобетонні конструкції. Відомі суттєві переваги трубобетону [1,
41, 55, 71, 79, 91, 117, 166]: елементарно просте виготовлення та монтаж,
відсутність опалубки, зниження кількості арматурних каркасів та закладних
деталей, можливість сприйняття монтажних навантажень до бетонування
конструкції. Доведено, що особливо ефективно застосовувати трубобетон в
стиснутих елементах, на які діють великі навантаження.
Трубобетонні конструкції як різновид залізобетонних конструкцій із
непрямим

армуванням

мають

низку

переваг

порівняно

зі

звичайними

залізобетонними конструкціями [145]. У трубобетоні сталева труба-оболонка
виконує одночасно функції як поздовжнього, так і поперечного армування, сприяє
виникненню в елементі об’ємного напружено-деформованого стану. Оболонка
сприймає зусилля в усіх напрямках і під різними кутами. Ефект оболонки утворює
боковий тиск, який затримує інтенсивність виникнення мікротріщин у бетонному
ядрі.
Трубобетонні конструкції дуже надійні в експлуатації, про це свідчить той
факт, що у граничному стані вони не втрачають несучу здатність миттєво, як
залізобетонні, а ще тривалий час можуть витримувати зростаюче навантаження.
Трубобетонні

конструкції

мають

усі

переваги

раціональних

трубчастих

конструкцій, що потребують мінімальної кількості зварних робіт та мають
відносно малу зовнішню поверхню. Внутрішня поверхня труб у цьому випадку
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надійно захищена від корозії. Бетонне ядро в умовах всебічного стиску витримує
навантаження, яке значно перевищує призмову міцність і одночасно оберігає
трубу від втрати місцевої та загальної стійкості. Важливою перевагою
трубобетонних конструкцій порівняно із залізобетонними є те, що вони не
потребують опалубки і закладних деталей, тому що в цьому випадку
використовується труба-оболонка.
Характерні перерізи трубобетонних елементів наведені на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Характерні перерізи трубобетонних елементів
Сталезалізобетонні конструкції викликають значний інтерес науковців та
практичних співробітників, наслідком чого є традиційні Міжнародні науковотехнічні

конференції

«Сталезалізобетонні

конструкції:

дослідження,

проектування, будівництво, експлуатація», які проводяться кожні два роки [151].
До 2008 року включно вони відбувалися у Криворізькому національному
університеті, а з 2010 року – у Полтавському національному технічному
університеті

ім.

Юрія

Кондратюка.

Велика

увага

сталезалізобетонним

конструкціям приділяється також інженерною громадськістю усього світу.
Свідчення цьому – присвячені сталезалізобетонним конструкціям, міжнародні
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наукові конференції, що збираються практично щорічно в різних країнах Земної
кулі (Харбін [192, 200, 201, 204, 212, 225], Фукуйока [179, 189, 220], Кошице [214,
221], Австралія [217], Інсбрук [175, 176, 177, 178, 180, 184, 185, 193, 194, 202, 203,
209] та ін.). На ці конференції подаються доповіді практично з усіх розвинутих
країн світу. Доповіді присвячені різноманітним конструкціям із сталезалізобетону
(сталебетону, трубобетону): розглядається сумісна робота сталевих балок із
монолітними залізобетонними плитами; робота залізобетонних монолітних плит,
армованих профільованим настилом; сталезалізобетон у мостових конструкціях і
т. п.

Трубобетонним

конструкціям

завжди

присвячуються

засідання

спеціалізованої секції конференцій, що говорить про велику увагу до таких
конструкцій. Враховуючи, що робота традиційного трубобетону достатньо
глибоко вивчена, звертається увага на специфічні, нетрадиційні сполучення сталі
й бетону в стиснутих конструкціях, які забезпечують об’ємний напружений стан в
бетонному ядрі. Це є і прямокутні поперечні перерізи, в тому числі й зварені із
прокатних профілів, і елементи, що армовані, окрім прокатною, додатковою
стрижневою арматурою.
Велика увага міжнародною громадськістю приділяється дослідженням
роботи трубобетону в сейсмічних умовах [179, 220]. Доведено, що в таких умовах
трубобетонні конструкції є дуже надійними. Актуальним є дослідження вузлів
сполучення трубобетонних стояків як із монолітним залізобетоном, так і з
перекриттями по сталевим балкам [214, 221].
Результати міжнародних конференцій свідчать про зростаючу роль
сталезалізобетонних конструкцій у сучасному будівництві, підкреслюється, що
сталезалізобетон став одним з основних матеріалів при спорудженні несучих
конструкцій. Оцінена ефективність різноманітних сполучень бетону і сталі при їх
спільній

роботі

в

конструкції.

Доведена

ефективність

застосування

сталезалізобетону в конструкціях різних будівель і споруд, в тому числі в мостах.
Подальше розповсюдження отримують монолітні залізобетонні конструкції по
профільованому настилу [151].
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Проти усіх економічних труднощів, в Україні продовжуються дослідження і
будівництво із застосуванням сталезалізобетонних конструкцій. З останніх робіт
слід виділити дослідження трубобетону із кільцевими центрифугованими ядрами,
що проведені у КНУ під керівництвом В.І. Єфіменка [47-51, 147, 149]. Виконані
роботи показали, що в цьому випадку бетонне ядро працює дуже ефективно, а такі
конструкції

доцільно

використовувати

як

при

стиску

з

різними

ексцентриситетами, так і при роботі на згин. Великий інтерес являє ряд
досліджень, присвячених специфічним умовам роботи трубобетону: при крученні
[172], згині [5, 147], при повторних навантаженнях [23, 46, 62], в умовах високих
температур [53, 115]. Цікаві роботи присвячені виявленню особливостей
поведінки трубобетону в місцях обпирання, у вузлах з’єднання і т.п. [83, 90, 116,
119, 161].
Значні роботи з дослідження сталезалізобетонних конструкцій проводяться
у наш час і в Полтавському національному технічному університеті імені Юрія
Кондратюка [5, 17, 18, 29 42-44, 47-51, 62, 82, 101, 102, 107, 111, 128, 131-134, 136,
140, 147-150, 161, 172], в Криворізькому національному університеті [48-51, 95,
99, 100, 120, 142-144, 157, 158, 174], в Українській державній академії
залізничного транспорту [167-171], в Національному університеті «Львівська
політехніка» [73, 74] та ін. наукових закладах [77, 78, 110].
На цей час досліджено особливості роботи елементів конструкцій з
трубобетону в залежності від їх геометричних характеристик, фізико-механічних
властивостей бетонного ядра та матеріалу оболонки, напруженого стану, що
створюється в конструкції. Продовжуються дослідження вузлів поєднання
трубобетонних конструкцій, у тому числі по подальшому удосконаленню їх
розрахунку з урахуванням об’ємного напруженого стану ядра і оболонки.
Розроблені та досліджені нові типи вузлів з’єднання трубобетону з монолітними
залізобетонними конструкціями. Викликають безумовний інтерес результати
досліджень конструктивних елементів трубобетонних конструкцій зі стрижневим
армуванням ядра. Досліджені і запропоновані нові типи анкерування для
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забезпечення спільної роботи бетону і металевих профілів. Цікава робота
виконана по дослідженню центрифугованих трубобетонних елементів.
В нашій країні до нинішнього часу будівництво зі сталезалізобетону не
отримало масового розповсюдження, хоча спорудження сталезалізобетонних
конструкцій

продовжується.

Широке

застосування

сталезалізобетонних

конструкцій в будівництві стримується браком літератури по їх розрахунку та
проектуванню. Цікаві несучі конструкції із трубобетону збудовані в різних
областях України, в тому числі в Кривому Розі і на Полтавщині. Успішним є
використання трубобетону в промисловому та цивільному будівництві при
підсилені існуючих будівель і споруд. До теперішнього часу існує ще дуже багато
питань,

що

пов’язані

з

будівництвом

сталезалізобетонних

конструкцій,

залишаються не дослідженими. До того ж масове будівництво із застосуванням
сталезалізобетонних конструкцій становить перед науковцями нові питання, на які
необхідно давати вичерпні відповіді.
Використання сталезалізобетонних конструкцій на практиці проектування і
будівництва дозволяє підвищити ефективність несучих будівельних конструкцій,
знизити вартість, енерговитрати, трудовитрати та інші витрати при будівництві
будівель та споруд.

1.2 Дослідження особливостей роботи трубобетону під навантаженням
Перші в колишньому СРСР дослідження міцності трубобетону провів
Г.П. Передерій у 1932 році [117]. З наведених дослідів зроблений висновок, що
головну роль у міцності трубобетону грає метал, а міцність бетону в трубі
приблизно дорівнює кубиковій.
У 1933 році О.О. Гвоздєв [25] провів дослідження серії трубобетонних
зразків, що відрізнялися середньою товщиною стінки в результаті проточки по
зовнішній поверхні жолобків різної глибини та заповнених жорстким і
пластичним бетонами. Дослідами встановлено, що на початку завантаження об’єм
зразка зменшується, а наприкінці збільшується, перевищуючи початковий. Не
підтверджено, що на несучу здатність зразків впливає якість бетону. Висловлено
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припущення, що оболонка на першому етапі завантаження працює в основному як
поздовжня арматура, потім, випучуючись в сторони, бетонне ядро все сильніше
тисне на трубу. При цьому частина осьового навантаження, що сприймається
бетоном, збільшується, а частина навантаження, що сприймається трубою,
зменшується. На останньому етапі оболонка працює як спіраль, забезпечуючи
міцність бетону боковим тиском на нього. Прийнята передумова, що при досить
великих навантаженнях в умовах всебічного стиснення, бетон переходить у
пластичний стан і починає деформуватися спільно зі сталевою обоймою.
Граничному навантаженню на зразок відповідає пластичний стан бетону й
оболонки. Це пов’язане з граничним опором оболонки в поперечному напрямку
боковому тиску бетону й визначається при напруженнях, які відповідають стану
плинності.
Розпочинаючи з 40-х років велику програму досліджень трубобетону провів
В.А. Росновський

[125].

Вважаючи

теоретичні

викладення

О.О. Гвоздєва

правильними, В.А. Росновський не погоджується з його деякими передумовами,
покладеними в основу при теоретичній розробці. Він вважає, що міцність
бетонного ядра в момент руйнування трубобетонного елемента відрізняється від
призмової міцності бетону. Крім того, він заперечує й проти того, що знаходячись
у пластичному стані під дією всебічного обтиснення, бетон збільшується в об’ємі
в результаті поперечного розширення, пояснюючи це утворенням тріщин і
руйнуванням бетону, що почалося, згідно теорії О.Я.Берга [9]. В.А. Росновський
вважає, що сталева оболонка не створює великого бічного тиску на бетон ні при
малих, ні при великих поздовжніх напруженнях, думаючи, що труба якщо й
утримує бетон від руйнування своїм боковим тиском, то це відбувається в
останній момент, коли бетон під впливом осьового навантаження стрімко
обрушується на стінки труби, намагаючись їх розірвати. Ґрунтуючись на тому, що
ще задовго до появи в металі напружень плинності в поперечному напрямку, коли
з боку оболонки ще не спостерігається значного тиску на бетон, напруги осьового
стиску, що виникають в бетонному ядрі, далеко перевищують його призмову
міцність, В.А.Росновський вважає основною причиною підвищення міцності
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бетону в трубі в порівнянні з призмовою не боковий тиск, а сам процес
виготовлення трубобетонного елемента, що має кращі умови ущільнення й
твердіння

бетону

та

здатність

сталевої

оболонки

сприймати

сколюючі

напруження, що і дозволяє навантажувати ядро до пластичного стану. Однак після
того, як під впливом осьового навантаження оболонка досягає стану плинності,
вона втрачає здатність сприймати сколюючі напруги, що і є причиною руйнування
ядра при подальшому підвищенні навантаження. Граничне навантаження на
трубобетонний елемент визначається як сума опорів ядра в стані пластичності та
труби при напруженнях плинності.
Широкі дослідження трубобетону проведені у Воронежі О.А. Долженком
[39-41]. Ним випробувано значну кількість трубобетонних зразків різного діаметра
та довжини з різними товщинами стінки труби й міцністю бетонного заповнення.
За результатами досліджень зроблено висновок, що на несучу здатність
трубобетону впливає як міцність бетону, так і якість та кількість металу.
Найбільше підвищення несучої здатності отримано при марках бетону 320-330. В
результаті досліджень деформацій усадки (у трубі це розбухання) в трубобетоні
зроблено висновок, що усадка створює сприятливі умови для роботи елемента.
Широкі

дослідження

трубобетону

в

Ленінграді

проведені

Р.С. Санжаровським [73, 129]. За результатами досліджень зроблений висновок,
що основною причиною підвищення міцності бетону в трубі є невелике бокове
обтиснення його трубою разом із сприятливими умовами твердіння. Висловлено
припущення, що труба працює головним чином в поздовжньому напрямку,
сприймаючи частину осьового навантаження, в той час як всі інші навантаження
сприймаються бетонним ядром. Робота труби обмежується поздовжньою
деформацією, що відповідає початку плинності сталі. Зроблений висновок про
доцільність застосування тонкостінних труб, оскільки товщина оболонки мало
впливає на величину поперечного обтиснення бетону, а отже, і на міцність бетону
в трубі.
Починаючи з 1964 року в КГРІ [141-151], а згодом в ПолтНТУ [152-155], під
керівництвом Л.І. Стороженка проводиться широке дослідження трубобетону.
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Проведені

експериментальні

дослідження

підтвердили

ефективність

трубобетонних конструкцій та дозволили встановити закономірності їх роботи. У
роботі [145] причина підвищеної міцності бетону в трубі пояснюється
особливістю його твердіння та виникненням у трубобетонному елементі при
завантаженні

об’ємного

напруженого

стану.

На

основі

грунтовних

експериментальних досліджень, математичного апарату, рішень теорії пружності і
оптимальних передумов розроблено теорію, що узагальнює роботу трубобетону та
надає можливість проводити оцінку напружено-деформованого стану, що виникає
у таких конструкціях.
В.М. Сурдіним [157,158] у Кривому Розі проведено експериментальнотеоретичні дослідження трубобетону при короткочасній та
навантаження.

Запропоновано

проводити

розрахунок

тривалій

несучої

дії

здатності

трубобетону на основі граничних значень поздовжніх деформацій, що обмежують
нормальну експлуатацію конструкцій та метод для реалізації такого розрахунку.
Широко досліджені реологічні процеси деформування та зміни напруженого стану
трубобетону під завантаженням. Розглянуто явища усадки та повзучості бетону в
трубобетоні, вплив різних факторів на характер та величину реологічних процесів.
Питання

оптимізації

трубобетонних

елементів

кільцевого

перерізу

розглянуті В.М. Спільчуком у роботі [140]. Запропоновано три методи для підбору
оптимальних характеристик трубобетонного елементу: варіантний, варіантноаналітичний і метод на основі удосконаленого симплекс-алгоритму. Для
представлення трубобетонного елементу у процесі оптимізації застосовано
методику Л.І. Стороженка [145]. В якості основного критерію оптимальності
обрано собівартість поперечного перерізу елемента F, а в якості параметрів, що
підлягають оптимізації – зовнішній діаметр D, товщина стінки t, характеристика
міцності оболонки Rs, призмова міцність бетону внутрішнього кільця Rb та
товщина його стінки δ.
В.Ф. Пенцом в роботі [116] експериментально досліджена робота оголовків
трубобетонних елементів. Було випробувано чотири типи підсилення оголовків
при різних способах передачі навантаження та геометричних параметрів самого
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елемента. Встановлено, що при збільшенні діаметра зразка ефективність роботи
бетону в зоні оголовка зменшується. Для розрахунку запропоновано методи
Л.І. Стороженка [145] та Л.К. Лукші [91] з урахуванням коефіцієнтів ефективності
роботи бетону в зоні оголовка, визначених із проведених автором випробувань.
Ґрунтовне дослідження трубобетону проведене Л.К. Лукшою [91]. Прийняті
передумови, що міцність бетонного ядра залежить від величини бокового
обтиснення, а граничний стан трубобетону при розрахунку на міцність – початок
плинності оболонки. Розглянуто вплив відносної товщини стінки труби,
розрахункового опору металу оболонки та призмової міцності бетону на величину
бічного тиску. Зроблений висновок, що збільшення призмової міцності бетону
підвищує боковий тиск за інших рівних умов, тому високоміцні бетони більш
ефективні в трубобетоні.
Дослідження А.П. Нестеровича [110] спрямовані на вивчення впливу
масштабного фактора та коефіцієнта армування на міцність трубобетонних
елементів з діаметрами понад 500 мм. Виявлено дві схеми руйнування
трубобетону при осьовому стисненні. Руйнування елементів з невеликим
діаметром (159 мм) і високим коефіцієнтом армування (і = 0,14) відбувається
внаслідок роздроблення бетону й утворення гофрів по периметру обойми, що
зумовлено втратою місцевої стійкості стінкою труби при значних осьових
деформаціях. Руйнування елементів з великим діаметром відбувається в результаті
утворення гофрів по діагоналі зразка з наступним зрізом бетонного ядра по
похилому перерізу, що обумовлено втратою здатності оболонки сприймати
зусилля зрізу, які виникають у бетонному ядрі. Встановлено, що ефективність
роботи обойми залежить головним чином від масштабного фактора та коефіцієнта
армування, що впливають на несучу здатність трубобетону незалежно один від
одного. Зменшення коефіцієнта армування й діаметра елемента підвищують
ефективність роботи трубобетону.
Заслуговують на увагу роботи О.В. Семка [132-134], спрямовані на
дослідження

надійності

трубобетонних

конструкцій.

Продовженням

цих
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актуальних досліджень слід вважати роботу О.П. Воскобійник [20], що присвячена
методології нормування технічних станів сталезалізобетонних конструкцій.
Ґрунтовні роботи дослідження трубобетону проведені Д.А. Єрмоленком в
ПолтНТУ [42-44]. Його докторська дисертація присвячена розробленню методики
оцінювання напружено-деформованого стану та розрахунку несучої здатності
трубобетонних

елементів

із

урахуванням

дійсних

їх

фізико-механічних

властивостей, геометричних параметрів та способу завантаження на основі моделі
складеного тіла. При цьому значну увагу приділено аналізу існуючих теорій
міцності й методів оцінювання напружено-деформованого стану трубобетонних
конструкцій з урахуванням об’ємної роботи осердя та оболонки, а також
теоретичному

моделюванню

та

експериментальному

дослідженню

роботи

трубобетону під навантаженням. Проведені експериментальні дослідження
стиснутих коротких та довгих трубобетонних елементів з урахуванням гнучкості,
способу завантаження, виду контакту між компонентами трубобетону та величини
ексцентриситету стискаючого зусилля. Застосовано фотограмметричні методи
вимірювання для визначення деформованого стану дослідних зразків.
Безсумнівно

заслуговують

на

увагу

дослідження

центрифугованих

трубобетонних конструкцій, виконаних В.І. Єфіменком в КНУ [47-51]. В
докторській дисертації В.І. Єфіменка [51] викладені результати створення й
дослідження

трубобетонних

центрифугованими

осердями.

конструкцій
Розглянуті

різного
методи

призначення
оцінки

з

напружено-

деформованого стану досліджуваних елементів та запропоновані способи
оптимізації їх перерізів.
Значний обсяг досліджень трубобетонних елементів, виготовлених із труб
квадратного перерізу виконаний під керівництвом Е.Д. Чихладзе в м. Харків [167171]. Розглянутий напружено-деформований стан досліджуваних елементів та
способи розрахунку їх міцності.
Із робіт останніх років в галузі трубобетону слід відзначити, виконані в
Росії, дослідження А.Л. Крішана [83-84], в яких запропоновані та вивчені
особливості роботи стиснутих елементів з попередньо обтиснутим бетонним
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ядром. Розроблені технологія виготовлення та способи розрахунку досліджуваних
конструкцій.
Деякі особливості роботи трубобетону під навантаженням та аналіз їх
ефективності досліджені в роботах [8, 11-15, 21, 24, 52, 64, 67-70, 86, 87, 92, 93, 96,
97, 103, 105, 109, 122, 123, 130, 135, 137, 138, 159, 165]. Ці та інші роботи дають
достатньо

повне

уявлення

про

особливості

роботи

під

навантаженням

трубобетонних елементів із осердями звичайної міцності.
Із закордонних досліджень інтерес представляють роботи К. Клеппеля та
В. Годера [72], в яких розглядається в основному пружна стадія роботи
трубобетону. В основу формул європейських норм і правил для проектування
сталезалізобетонних конструкцій будівель (Eurocode 4) [182] для розрахунку
несучої здатності трубобетонних елементів покладено припущення, що внаслідок
обмеження деформації бетону в поперечному напрямку трубою в елементі при
його завантажені виникає об’ємний напружений стан. Цим самим підвищується
несуча здатність бетону в поздовжньому напрямку. В цей же час під дією
радіальних напружень труба починає розтягуватися, що негативно впливає на її
несучу здатність у поздовжньому напрямку.
За предметом вивчення дослідження в зарубіжних країнах можна поділити на
окремі групи: дослідження поведінки під навантаженням обтиснненого бетону [192,
193, 204, 216 220, 221]; підвищення ефективності трубобетону за рахунок
конструктивних заходів 197, 199, 211, 222]; аналіз норм проектування трубобетонних
конструкцій [177, 183, 186, 194, 203, 218]; досвід застосування трубобетону [200,
212, 215].
В питанні застосування трубобетону в будівництві за кордоном можна
виділити ряд тенденцій. Перша з них – це застосування високоміцних матеріалів
[200, 212, 215], зокрема додаткового армування (стрижневого та жорсткого) [189].
Другою важливою тенденцією є об'єднання функції несучого і архітектурного
елемента. Такі вирішення характерні для унікальних громадських будівель і
полягають у тому, що поперечний переріз зовнішньої оболонки має не лише
форму кола.
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Цікавими

є

зарубіжні

роботи,

де

дослідники

моделюють

роботу

трубобетону, використовуючи сучасні програмні комплекси, де реалізовано певні
чисельні методи [190, 219]. Чисельні експерименти на основі МКЕ дозволили
отримати діаграми розподілу сумісного осьового зусилля між заповненням та
сталевою оболонкою залежно від осьової деформації зразка.
Окремо можна виділити питання представлення в науковій літератури
особливостей національних норм по проектуванню трубобетонних конструкцій
[177, 183, 186, 194, 203, 218]. Фактично всі розвинені країни світу мають такі
нормативні документи, зроблений ґрунтовний аналіз сучасного стану із нормами
проектування трубобетонних колон у Східній та Західній Європі, Північній
Америці, Австралії, Японії та КНР. Єдиного ставлення до основних показників
міцності в цих нормах немає. Розходження між положеннями норм стосуються
міцності бетону в трубі.

1.3 Розрахунок несучої здатності трубобетонних елементів
На

даний

час

проведено

значний

обсяг

досліджень,

присвячених

теоретичному моделюванню роботи різних конструкцій та матеріалів, проведені
теоретичні та експериментальні дослідження, що виявляють закономірності
деформування й руйнування бетону та залізобетону [44, 48]. В багатьох роботах
для побудови узагальненого критерію міцності бетону використовується рівняння
поверхні [63, 104]:

( 1 ,  2 ,  3 , Rпр , R р )  0.

(1.1)

Досвід використання єдиного рівняння для усіх видів напружених станів
показує значну розбіжність теоретичних і експериментальних даних. При цьому
результат розрахунку буде залежати від того, дані для якого напруженого стану
покладені в основу при побудові критерію міцності. Часто для одних дослідних
даних автори пропонують рівняння, які помітно відрізняються. Усі гіпотези
міцності можна представити одним рівнянням, яке зв'язує інваріанти тензора
напружень із міцністю бетону при осьовому стисненні та розтягу. Відповідність
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тієї чи іншої гіпотези дослідним даним досягається варіюванням дослідними
коефіцієнтами

в

рівняннях,

що

дозволяє

отримати

хороший

збіг

експериментальних даних з результатами розрахунку.
Широкі дослідження роботи бетону під навантаженням, характер його
деформування та руйнування провів О.Я. Берг [9]. Було встановлено, що при
осьовому стисненні бетону до напружень границі опору відриву й утворення
перших мікротріщин поздовжня деформація складається з пружної та пластичної
частин. Приріст поперечних деформацій поступово збільшується й на границі
тріщиноутворення

RТр

досягає

половини

величини

приросту

поздовжніх

деформацій. До моменту вичерпання призмової міцності бетону переборюється
його опір розтягу в поперечному напрямку. Таким чином, при зростанні
напружень від RТр до Rпр відбувається розкриття мікротріщин, які з'єднуючись,
утворюють магістральну тріщину, що розколює зразок у поздовжньому напрямку.
Відповідно

до

гіпотези

відриву,

при

об’ємному

стисненні

вплив

відновлюючих сил у зразку настільки великий, що теоретично бетон не повинен
руйнуватися. Проте руйнування все-таки відбувається внаслідок зсуву, ковзання
окремих частин бетону по похилих площадках.
Рівняння міцності О.Я. Берга при об'ємному напруженому стані має вигляд:


K 3
 1
,
Rпр
Rр
де

(1.2)

RР – опір бетону відриву.

Якщо руйнування зразка при об'ємному напруженому стані відбувається при
напруженнях, що перевищують значення Rпр на величину Rпр – Rр = KRпр,
коефіцієнт K = 1 – RТр/Rпр. Він залежить від міцності бетону і коливається в межах
0,3...0,26.
У роботі Ю.В. Зайцева [57] запропонована теоретична модель, яка дозволяє
диференційовано

враховувати

довготривалий

опір

бетону

руйнуванню

з

врахуванням його фізико-механічних властивостей. Механізм довготривалого
руйнування внаслідок повзучості матеріалу представлений ростом тріщин навколо
ідеалізованих круглих пор, рівномірно розподілених у однорідній й ізотропній
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масі. Показано, що на початку процесу розвиток одержують похилі тріщини
контактної зони, потім вони змінюють свій напрямок і розвиваються переважно
вздовж зусиль стиснення. На кінцевій стадії тріщини поєднуються в одну
магістральну тріщину, що призводить до руйнування зразка. Розроблено
теоретичний підхід, який дозволяє оцінювати поздовжню та поперечну деформації
бетону. Приведено математичний опис розвитку тріщин при двохосьовому
стисненні. Показано, що у випадку об’ємного стиску 1 > 2 = 3 коефіцієнт
інтенсивності бокового тиску К змінюється в широких межах.
За пропозицією Г.А. Генієва [27] фігура, що описує критерій міцності,
представляє конусоподібну поверхню Мора в координатах 1, 2, 3 із трьома
площинами, що перетинаються з поверхнею в області напружень розтягу. Ця
система апроксимується параболоїдом обертання, вісь якого збігається з прямою

1 = 2 = 3, а вершина знаходиться в точці, що відповідає межі міцності при
всебічному відриві. Критерій міцності в позначеннях інваріантів тензора
напружень записується у вигляді

 12  Rпр R р  3 ( Rпр  R р ),
де

(1.3)

1
  ( 1   2   3 ) – середнє напруження;
3

 i   12   22   32  ( 1 2   2 3   3 1 ) – інтенсивність напружень.
Л.К. Лукша [91] встановив, що форма граничних девіаторних кривих
залежить від октаедричного напруження та запропонував для опису граничної
девіаторної кривої приймати функцію ступеневого синуса модуля кута виду
напруженого стану. Це дозволило одержати формули для розрахунку міцності
бетону в умовах об'ємного напруженого стану в ряді залізобетонних конструкцій.
На цей час існує два напрямки в дослідженні міцності трубобетону, що
відрізняються уявленням про його роботу при центральному стисненні та
способом урахування об’ємного напруженого стану осердя при розрахунку.
Дослідження першого напрямку ґрунтуються на теоретичному аналізі та
експериментальних випробуваннях. У дослідженнях другого напрямку теоретичні
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побудови

відсутні,

розрахункові

формули

отримані

при

обробці

експериментальних даних.
У дослідженнях першого напрямку можна виділити два погляди на роботу
трубобетону та причини його підвищеної міцності. Перший погляд ґрунтується на
припущенні, що в граничному стані труба не сприймає осьового навантаження, а
працює як обойма, втримуючи розпір бетонного ядра. За граничний стан
приймається момент досягнення поперечними напруженнями оболонки границі
текучості. Більший опір бетону в порівнянні з призмовою міцністю зумовлено
опором оболонки в поперечному напрямку. Така концепція закладена в формулах
О.О. Гвоздєва [25, 26], В.Ф. Мареніна [96], Я.П. Семененка [130] та інших.
Формула, що запропонована О.О. Гвоздєвим для визначення руйнівного
навантаження центрально стиснутого трубобетонного елемента має вигляд:

N  Rпр Fб   Т Fа ,
де

(1.4)

Fб і Fа – площі бетонного ядра і труби;

Rпр – призмова міцність бетону;

Т – межа текучості металу оболонки.
( K  1) 2
  1
,
3

(1.5)

К – коефіцієнт, значення якого має визначатися з експериментальних даних.
Відповідно до гіпотези О.О. Гвоздєва, при К = 4,  = 2, оболонка в момент
руйнування зразка не працює в осьовому напрямку, тоді як бетон, який
утримується трубою, сприймає все навантаження. При К < 4 в трубі до моменту
руйнування виникали б поздовжні стискаючі, а при К > 4 – напруження розтягу.
В.Ф. Маренін вважає коефіцієнт  у формулі (1.5) змінною величиною, що
залежить від класу бетону та товщини стінки оболонки


де

Rпр r
2 Т 

1  2 K

 Т
2  
 (  2 K 2  2 )( Т )  1,
Rрr
C1 R р r

r – середній радіус оболонки;

 – товщина стінки оболонки;

(1.6)

26

K  1

RТр
Rпр

;

  0,65  0,002Rпр ;

C1 

Rпр
Rр

;

RТр – напруження в момент утворення перших тріщин у бетоні при
одноосьовому стисненні.
Я.П. Семененко проблему міцності бетону в трубобетонні вирішив інакше.
Граничне напруження в поперечному напрямку бетонного ядра визначається на
основі гіпотези Дюге-Мора про те, що на зріз по похилих площадках впливають як
дотичні, так і нормальні напруження

 z  Rb   3tg 2 ,
де

(1.7)

tg2 – коефіцієнт бокового тиску на бетонне ядро, що залежить від

класу бетону;

 – кут нахилу поверхні руйнування бетону від зрізу.
Другий погляд на роботу трубобетону ґрунтується на припущенні, що
стискаюче осьове навантаження в граничному стані сприймається не тільки
бетонним ядром, зміцненим боковим обтисненням його оболонкою, але й
сталевою трубою, що працює як у поперечному, так і в поздовжньому напрямках.
Таке припущення враховується структурою формул Г.П. Передерія [117],
О.А. Долженка [41], Ю.В. Ситнікова [135], Л.І. Стороженка [145], В.М. Сурдіна
[157], Л.К. Лукші [91], А.П. Нестеровича [110] та інших.
Формула, що запропонована Г.П. Передерієм, має вигляд
N  RFб  2,2 Т Fа ,

де

(1.8)

R – кубикова міцність бетону.

О.А. Долженко вважає гіпотезу міцності О.Я. Берга неприйнятною для
виводу формули, що описує роботу бетону в трубобетоні, тому що поява тріщин у
бетоні ще не означає руйнування елемента. Причиною руйнування бетону при
осьовому стисненні О.А. Долженко вважає тільки зріз, підтверджуючи свою
думку діаграмою граничних механічних станів Я.Б. Фрідмана [41]. В якості
критерію міцності прийнята формула Бельтрамі, що враховує повну витрату
енергії на руйнування матеріалу:
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2
 12   22   32  2 ( 1 2   2 3   3 1 )  Rпр
,

де

(1.9)

 – коефіцієнт поперечної деформації.

Формула О.А. Долженка має вигляд:

N  mб Rпр Fб  mТ RТС Fа ,
де

(1.10)

mб – коефіцієнт умови роботи бетону, що змінюється в межах від 1,2

до 5,0 і більше;
mТ – коефіцієнт умов роботи сталевої труби, що змінюється в межах 1,0 - 2,0.
Коефіцієнти умов роботи визначаються з виразів:

N
mб   Т   2  0,5  0,5
Nб



N
  Т
 Nб



2


  1;




 1  
mТ   1  2  1  41   ,
d
  d 

де

  0,55  0,1

Л.І.

Стороженко

Nб
;
NТ

N Т   Т Fа ;

[145]

для

N б  Rпр Fб .

визначення

міцності

трубобетонного

запропонував відому формулу:
,
де RbAb

(1.11)

– несуча здатність бетонного осердя при одновісному

стисненні;
RsAs – несуча здатність сталевої труби при стисненні;
α,β – коректувальні коефіцієнти, що визначаються за формулами:


P

2 Т

де

k 1

RТр
Rпр

1  kn3 2 

P
;
2
Rпр

 d

4 T2 0.75d 2 3d

 1 



3

,
2
2
2


P





;

n3 

P
;
Rр

Р – бокове обтиснення бетону трубою:

(1.12)

(1.13)

28

P

0,4 z ET
ET
 (   )  0,3
Eб

.

(1.14)

Коефіцієнт  змінюється в межах від 1,08 до 2,6, а  – від 1,078 до 1,113.
Формула Л.К. Лукші [91] побудована на основі теорії міцності О.Я. Берга й
умови пластичності Треска-Сен-Венана:
N  ( Rпр  K  o Fб   z FТ .)

де

(1.15)

о – тиск труби на бетон у граничному стані, що визначається з виразу

 Т  Rпр 
1
o  
1  n ( K  2
 ( K  2 b )  1 
  s 1

s

b


,
) 1



(1.16)

де K – коефіцієнт ефективності бокового тиску;

б, Т – коефіцієнти поперечної деформації бетону та сталі;
Т – відносна товщина оболонки;



EТ
;
Eб

z = T – о – осьова напруга в оболонці.
Л.І. Стороженко в роботі [145] для визначення міцності трубобетонного
елемента на основі визначення його напружено-деформованого стану на основі
теорії М.І. Мусхелішвілі [104] запропонував іншу формулу:
N   b* Aб  Rs As ,

де

(1.17)

 b* – напруження в бетоні в граничному стані при b = 0,5

 b*  a3 ( Eb  A1 b ).
Після підстановки всіх параметрів і відповідних перетворень:

 b* 

N
.
Ab

(1.18)

Для випадків, коли відоме навантаження й необхідно підібрати поперечний
переріз елемента, рекомендується залежність:
N  N  Rs As .

(1.19)
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Якщо відомі поперечний переріз і міцнісні характеристики матеріалів, для
визначення навантаження рекомендується залежність:

N
де

Rs As
,
1 

(1.20)

параметр  – відносна частка зусилля, що сприймається бетоном у

трубобетонному елементі. Він залежить від модуля пружності бетону та
співвідношення діаметрів труби та бетонного циліндра.
Із останніх науково-дослідних робіт слід відмітити ґрунтовні дослідження
напружено-деформованого стану, що виконані Д.А. Єрмоленком [44]. На основі
проведених досліджень і зроблених висновків щодо сумісної роботи компонентів
трубобетону та їх впливу на несучу здатність елемента в цілому розроблено
інженерний метод розрахунку коротких трубобетонних елементів. Методика
передбачає використання коефіцієнта підвищення призмової міцності бетону для
формули:

N  k b Rb Ab  R y As ,
де

(1.21)

kb – коефіцієнт, що визначається за рис. 1.2;

Rb , R y – розрахунковий опір бетону та сталі відповідно;
Ab , As – площа осердя та оболонки відповідно.

Формула для розрахунку міцності центрально стиснутих трубобетонних
елементів за Eurocode 4 [182] із урахуваннях ефективної роботи бетону має
вигляд:

Nu0 
де

As2 f y

s



Ac f c
c


 t  f y 
1  1   ,
 D  f c 


As і Ac – площі поперечних перерізів сталі та бетону;

fy, fc – характеристики міцності сталі та бетону;
γs, γc – коефіцієнти безпеки матеріалів.

(1.22)

30

Рисунок 1.2 – Підвищення міцності ядра трубобетонного елемента
для різних за класом міцності бетонів та сталей
Підвищену міцність бетону від його обмеження оболонкою рекомендовано
враховувати за допомогою коефіцієнта η2, а відповідне зменшення несучої
здатності сталі, як результат її розтягу бетоном, – коефіцієнтом η1. Формули для їх
визначення залежать від ексцентриситету діючого навантаження й при е = 0 мають
вигляд:

10  4,9  18,5  172  0;

20  0,25(3  2 )  0.
Якщо ексцентриситет все ж таки є, але його значення менше за d/10, тоді
застосовують формули, які включають коефіцієнти ефективності при нульовому е:

e

1  10 1  10 ;
d

e
 2  20  (1  20 )10 .
d
І в третьому випадку, коли е > d/10, необхідно призначати η1 = 0 і η2 = 1.
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Застосування формули (1.22) й відповідно врахування ефективної роботи
бетону обмежено відносною гнучкістю λ ≤ 0,5.
У роботах другого напрямку теоретичний аналіз міцності трубобетону не
проводиться, тому що був визнаний нездійсненним на відповідному етапі
розвитку науки. В основу розрахункових формул цього напрямку закладена
передумова, що опір осьовому навантаженню в граничному стані елемента
складається з двох зусиль – у бетонному ядрі та трубі, що працює, головним
чином, у поздовжньому напрямку. Ця концепція, запропонована В.А. Росновським
[125],

одержала

розвиток

у

роботах

Н.Ф.

Скворцова

[137,

138],

Р.С. Санжаровського [71, 129]. В якості граничного стану трубобетонного
елемента прийнято початок плинності оболонки в поздовжньому напрямку.
Формула, запропонована В.А. Росновським та А.Ф. Ліпатовим, має вигляд:
N  Rб Fб   Т FТ ,

(1.23)

Rб  0,7 R  180,

Формула Н.Ф. Скворцова має наступний вигляд:

N  ( K Д  K т  1) Rпр Fб   Т Fа ,
де

(1.24)

KД і Km – коефіцієнти впливу довжини та поперечних розмірів, що

визначаються по графіках [138] залежно від класу бетону та діаметра труби. У
тому випадку, коли елементи мають довжину більшу ніж 5D, а D > 200 мм,
KД = Km = 1 і формула (1.24) приймає вигляд:

N  Rпр Fб   Т Fа .

(1.25)

Таким чином, в цьому випадку, різниці між міцностями трубобетону та
залізобетону формула (1.25) не дає. Н.Ф. Скворцов вважає, що зміцнення бетону
можливе тільки в коротких зразках довжиною, меншою за 5D, внаслідок тертя між
плитами преса й торцями зразка, що виникає в процесі завантаження. Факт
зміцнення бетону в елементах довжиною більшою ніж 5D Н.Ф. Скворцов
заперечує, вважаючи міцність бетону в трубі такою ж, як у залізобетоні. З таким
поглядом на роботу трубобетону не можна погодитись, оскільки він не відповідає
дійсності.
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Р.С. Санжаровський на підставі статистичної обробки всіх проведених
раніше експериментальних досліджень запропонував у формулі (1.23) визначати
міцність бетону в трубі залежно від його кубикової міцності

 Тб  296,6  0,2 Rкуб  258,6 lg Rкуб .

(1.26)

Чисельні значення  Тб приведені в [71] і обмежені кубиковою міцністю
бетону Rкуб = 55 МПa через відсутність дослідних даних для бетонів більш високої
міцності.
Таким чином, існує кілька уявлень про роботу центрально стиснутих
трубобетонних елементів, що покладені в основу розрахункових формул. За
винятком формул О.О. Гвоздєва та Л.К. Лукші, виведених теоретично, всі інші
отримані, головним чином, шляхом обробки й узагальнення експериментальних
даних із використанням відомого математичного апарату, застосовуваного в
теоріях пружності та пластичності. Будучи емпіричними чи напівемпіричними по
походженню, вони відрізняються один від одного дослідними коефіцієнтами при
їхніх доданках і підтверджуються експериментом лише в тих умовах, при яких
були отримані. При оцінці одних й тих самих експериментальних даних
результати, підраховані по цих формулах, мають значні розбіжності.
Рекомендації щодо розрахунку несучої здатності трубобетонних елементів
містяться в діючому в Україні з 2011 року нормативному документі ДБН В.2.6.160:2010 [37], що присвячений проектуванню сталезалізобетонних конструкцій. В
ньому міститься спеціальна таблиця, за якою можна визначити міцність бетону в
осерді в залежності від класу бетону за міцністю та коефіцієнта армування.
Слід зазначити, що жодна з приведених формул не знаходить широкого
застосування на практиці, оскільки не переконує проектанта в своїй надійності.
Майже все, що запроектоване й побудоване з трубобетону, зроблено з ініціативи
самих авторів формул.
Однією з причин появи, з одного боку, такої кількості розрахункових
формул, а з іншого – стримування застосування трубобетону в будівництві, є
відсутність

у

трубобетонні

яскраво

вираженого

моменту

руйнування.
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Найважливішою умовою вирішення проблеми розрахунку міцності трубобетону є
визначення аналітичним методом настання граничної рівноваги в елементі. Для
здійснення цього необхідно знайти критерій міцності трубобетону для всіх видів
напруженого стану.

1.4 Можливі способи зміцнення осердя трубобетонних елементів
В сучасному будівництві виникає необхідність застосовувати стиснені
елементи (колони, стійки різного призначення), які б мали велику несучу
здатність. Цим вимогам повністю відповідає трубобетон, що складається зі
сталевих труб, заповнених бетоном. Завдяки своїм чисельним перевагам
(підвищена міцність бетону осердя за рахунок об`ємного напруженого стану,
відсутність опалубки при будівництві, значна економія працевитрат та енергії при
зведенні) трубобетон отримав широке розповсюдження в будівництві як у нашій
країні, так і за її межами. Одним із недоліків трубобетону, який дещо стримує його
застосування, є значні витрати сталі, що підвищує вартість будівництва. Але при
застосуванні зміцнених ядер можлива суттєва економія сталі для створення
оболонки,

що

дозволить

підвищити

техніко-економічні

характеристики

конструкції.
Відомо,

що

в

стиснутих

трубобетонних елементах діюче

зусилля

сприймається як трубою оболонкою, так і бетонним осердям. Якщо якимось
чином збільшити несучу здатність осердя, то можна зменшити витрати сталі для
отримання трубобетонного елемента з наперед заданою несучою здатністю. Тому
використання зміцненого осердя приведе до значного зменшення витрат сталі й
економії коштів при зведенні конструкції. Таким чином, дослідження стиснутих
трубобетонних елементів зі зміцненим осердям є актуальною задачею.
Існуючі матеріали та технології дозволяють отримати зміцненні осердя
труббетонних елементів. Деякі питання підвищення несучої здатності стиснутих
трубобетонних елементів розглянуті в роботі [64].
Способи зміцнення осердя трубобетонних елементів пропонується розділити
на три групи (рис. 1.3).

34

Трубобетонні конструкції зі
зміцненими осердями

Суцільний переріз

Високоміцний
бетон

Кільцевий переріз

Багатошаровий
переріз

Центрифугований
бетон

Двохтрубчастий
переріз

Пневматично
зміцнений бетон

Фібробетон

З ядром, армованим
сталевими
стрижнями

Кільцевий із
заповненою
порожниною
Двохтрубчастий із
заповненою
порожниною

Рисунок 1.3 – Структурно-логічна схема класифікації
трубобетонних елементів зі зміцненими осердями
До першої групи пропонуються віднести трубобетонні елементи зі
зміцненими осердями, що мають суцільний переріз. Сюди відносяться елементи з
осердями з високоміцного бетону, з фібробетону, а також такі, що армовані
поздовжніми сталевими стрижнями. До другої групи слід віднести трубобетонні
елементи кільцевого перерізу, наприклад, з ядром із центрифугованим бетоном.
Заслуговують на увагу елементи третьої групи, коли порожнина, що утворюється
в центрифугованих ядрах, для підвищення несучої здатності, заповнюється
бетоном. До цієї групи слід також віднести елементи з двохтрубчастими осердями.
Головні з можливих способів підсилення бетонного осердя наведені на
рисунку 1.4.
Найбільш, на перший погляд, простим та таким, що не потребує особливих
конструктивних заходів, є виготовлення ядер трубобетонних елементів із
високоміцного бетону. На цей час існують технології, що дозволяють отримати
бетон дуже високої міцності, хоч при цьому й можуть виникнути деякі труднощі
при заповненні цим бетоном внутрішньої порожнини труби, хоча й існують
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пластифікатори, що допомагають вирішити цю проблему. Але результати деяких
досліджень свідчать про те, що в ядрі трубобетонного елемента з високоміцного
бетону практично відсутній ефект обойми, проте використовувати високоміцні
бетони для осердь трубобетонних елементів вигідно, тому що це дозволить значно
зекономити витрати металу.
а)

б)

1

в)

1

1

2

2

2

3

г)

д)

1

е)

1

2

1
2

2

2

3

4

Рисунок 1.4 – Перерізи трубобетонних конструкцій зі зміцненими осердями:
а – суцільний переріз; б – кільцевий переріз; в – двохтрубчастий переріз;
г – кільцевий переріз із заповненою порожниною; д – двохтрубний переріз із
заповненою порожниною; е – з ядром, армованим сталевими стрижнями;
1 – зовнішня сталева труба; 2 – бетон;
3 – внутрішня сталева труба; 4 – стрижнева арматура
Слід відмітити, що досліджень трубобетоннтх елементів з високоміцними
осердями дуже мало. До них відносяться, наприклад, робота В.П. Єфімова [51], в
якій досліджені міцність й стійкість комбінованих наскрізних елементів зі
сталевих

труб,

заповнених

високоміцним

бетоном.

Але

ефективності

використання високоміцного бетону в цьому випадку приділена недостатня увага.
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Міцність і дефомативність сталевих труб, заповнених високоміцним бетоном,
розглянута в роботі [78] С.В. Ковриги, в якій зроблений висновок про низьке
значення коефіцієнту ефективності роботи високоміцного бетону в трубі. На наш
погляд, використання високоміцних бетонів при виготовленні трубобетонних
конструкцій – перспективний напрямок, який потребує подальших досліджень,
особливо в напрямку виявлення ефективності роботи осердя. Щодо цього
необхідно відмітити нещодавно виконану роботу [38] О.В. Демченко. Її метою
було виявлення особливостей деформування та встановлення дійсної роботи
трубобетонних елементів із ядрами з високоміцних бетонів при дії стискаючого
навантаження залежно від фізико-механічних характеристик матеріалу ядра та
способу передачі навантаження.
Значного інтересу заслуговує використання трубобетонних елементів
кільцевого перерізу з осердям, заповненим центрифугованим бетоном. Цій
проблемі були присвячені ґрунтовні роботи В.І. Єфіменка [47-51].
Відомо, що центрифугований бетон має вищу міцність порівняно з
віброваним, що переконливо доведено в роботі [6] В.М. Баташова. Тому в сталевій
трубі в умовах об’ємного напруженого стану міцність бетону ще збільшується,
завдяки чому конструктивні елементи з центрифугованого бетону мають значні
технічні й економічні переваги. Це переконливо доведено в [51]. На основі
математичного планування було випробувано на осьовий стиск 40 серій зразків із
різними діаметрами труб (від 219 до 450 мм), товщини їх стінки, товщини
бетонного шару, величини призової міцності бетону. Було відзначено, що робота
трубобетонного елемента характеризується значеннями коефіцієнтів ефективності.
Перший з них характеризує роботу центрифугованого трубобетонного елемента в
цілому:

mb,cf 

N pb,cf
Rs As  Rb,cf Ab

.

(1.27)

де Npb,cf – несуча здатність центрифугованого трубобетонного елемента;
As, Ab – площі поперечного перерізу труби й бетону відповідно;
Rs, Rb,cf – розрахункові опори сталі й бетону відповідно.
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Другий коефіцієнт враховує ефективність роботи центрифугованого бетону
в трубобетонному елементі

b,cf 

b
.
Rb,cf

(1.28)

Експериментально доведено, що значення коеффіцієнтів mb,cf і b,cf в
залежності від конструкції зразків коливалися в значних межах. На рис. 1.5
наведені експериментальні значення коефіцієнта mb,cf від величини коефіцієнта
армування. Як видно з графіків, його значення коливаються в межах від 1,5 до 2,
що свідчить про високу ефективність центрифугованого трубобетону.
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Рисунок 1.5 – Залежність коефіцієнта ефективності центрифугованих
трубобетонних елементів mpb,cf від коефицієнта армування  при міцності
бетону: 1 – Rb = 20 МПа; 2 – Rb = 25 МПа; 3 – Rb = 30 МПа
В роботі [51] зроблений справедливий висновок, що трубобетонні елементи
з центрифугованими осердями з точки зору їхньої роботи в конструкції є дуже
ефективними. Характер руйнування досліджуваних конструктивних елементів був
таким же, як і звичайного трубобетону. При використанні трубобетонних
конструкцій з центрифугованими осердями можна досягнути 25…30% економії
сталі. В роботі [51] розроблений спосіб розрахунку стиснутих елементів з
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центрифугованими ядрами. Доведено, що приведені витрати при будівництві
трубобетонних колон з центрифугованими ядрами зменшуються в 1,5-2 рази.
До дослідження трубобетонних елементів кільцевого перерізу слід віднести
роботи А.Л. Крішана [82], в яких ущільнення осердя досягається пневматичним
методом, при цьому в ядрі утворюється вертикальна порожнина.
Інші види трубобетонних елементів зі зміцненими осердями на даний час
досліджені недостатньо, не установлена можлива ефективність від їхнього
використання в будівництві.
Із вищенаведеного можна стверджувати, що трубобетонним елементам зі
зміцненими осердями приділяється деяка увага. Але багато питань щодо
напруженого стану та міцності трубобетонних елементів зі зміцненими осердями
залишаються не дослідженими.

1.5 Висновки з розділу 1 та задачі дослідження
Проведений аналіз робіт вітчизняних та закордонних дослідників свідчить
про те, що не існує достатньої уваги дослідженню та впровадженню в будівництво
трубобетонних конструкцій зі зміцненими осердями. Тому метою даної роботи є
експериментальні дослідження та розробка методу оцінки об’ємного напруженодеформованного стану трубобетонних елементів зі зміцненими осердями з
використанням сучасних підходів до моделювання роботи під навантаженням
складених стрижнів із застосуванням ЕОМ. У результаті аналізу стану
дослідження комплексних трубобетонних елементів слід зробити наступні
висновки:
1. Завдяки

своїм

безсумнівним

перевагам

трубобетонні

конструкції

отримали широке застосування у всьому світі при будівництві будівель і споруд
різного призначення.
2. Перерізи трубобетонних елементів можуть бути дуже різноманітними – з
внутрішнім стрижневим армуванням, із порожниною в осерді й ін. Найчастіше
застосовують елементи суцільного перерізу, що складаються зі сталевої труби,
заповненої важким бетоном.
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3. Можна вважати доведеним, що найдоцільніше застосовувати трубобетон
у будівництві у випадках, коли він сприймає великі центрально прикладені
стискаючі навантаження. Раціональними є й позацентрово стиснуті елементи з
малими ексцентриситетами.
4. На даний час існують багато методів розрахунку несучої здатності
трубобетонних елементів, що ґрунтуються на різних теоретичних підходах до
описання роботи конструкції під навантаженням. Не сформульована загально
прийнята думка про те, що вважати за граничний стан трубобетонного елемента.
5. При будівництві трубобетонних конструкцій витрати сталі значно більші,
ніж при зведенні залізобетонних. Економії сталі можна досягти, влаштовуючи
зміцнені осердя. Проте залишаються практично не дослідженими особливості
роботи трубобетонних елементів з деякими способами зміцнення осердя. Відсутні
рекомендації щодо їх розрахунку.
Для

досягнення

зазначеної

мети

було

сформульовано

такі

задачі

дослідження:
1. Запропонувати

ефективні

конструктивні

рішення

трубобетонних

елементів зі зміцненими осердями.
2. Провести експериментальні дослідження для визначення міцності та
особливостей деформування запропонованих стиснутих трубобетонних елементів
зі зміцненими осердями при осьовому стисненні та обрати найефективніші
технічні рішення поперечних перерізів.
3. Виявити

несучу

здатність

та

закономірності

зміни

напружено-

деформованого стану досліджуваних елементів в залежності від величини
навантаження та прийнятих конструктивних схем.
4. Розробити

аналітичні

деформованого

стану

і

конструктивних

елементів

та

методику
із

чисельні

методи

розрахунку

врахуванням

оцінки

міцності

об’ємного

напружено-

досліджуваних

напруженого

стану

зміцненого осердя.
5. Розробити

інженерну

методику розрахунку

трубобетонних елементів зі зміцненими осердями.

центрально

стиснутих

40

РОЗДІЛ 2
МЕТОДИКА Й ОБСЯГ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ. ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ВИХІДНИХ МАТЕРІАЛІВ

2.1

Конструкції

зразків

та

програма

експериментальних

досліджень
Цей розділ присвячений особливостям конструювання дослідних
трубобетонних зразків зі зміцненими осердями, технології їх виготовлення,
розробці методики проведення випробувань, визначенню фізико-механічних
властивостей прийнятих матеріалів (бетону й сталі) та представленню
результатів експериментальних досліджень.
При складанні програми експериментальних випробувань враховано,
що несуча здатність трубобетонних елементів залежить від геометричних
розмірів складових комплексної конструкції (геометричних характеристик
сталевих труб та бетонного елемента) і фізико-механічних властивостей
матеріалів – сталі й бетону [48, 145].
Метою проведення експериментальних випробувань є дослідження:
• міцності трубобетонних елементів при осьовому стиску в залежності
від способу зміцнення осердя;
• особливості сумісної роботи складових комплексних трубобетонних
елементів при їх завантаженні;
• особливостей деформування та характеру руйнування трубобетонних
елементів при осьовому стиску в залежності від способу зміцнення осердя;
• закономірностей характеру розвитку об’ємного напруженого стану
трубобетонних елементів при осьовому стиску в залежності від способу
зміцнення осердя.
Для отримання експериментальних результатів, які дадуть можливість
в достатній мірі судити про особливості роботи трубобетонних елементів при

41

осьовому стиску в залежності від способу зміцнення осердя були
запроектовані та виготовлені наступні групи зразків.
Група І. Зразки з осердями з високоміцного бетону.
Група П. Зразки з осердями, зміцненими поздовжньою стрижневою
арматурою.
Група Ш. Багатошарові осердя різного типу. Ці зразки, в залежності
від наявності додаткової труби в осерді розділені на дві підгрупи: Ша і Шб.
Структурно-логічна схема експериментальних досліджень наведена на
рис. 2.1. Зразки були поділені на 3 групи, призначення яких відповідає
вимогам для окремого вивчення різних факторів, від яких може залежати
міцність досліджуваних елементів. В позначеннях серій зразків перший
символ свідчить про те, до яких груп відносяться досліджувані зразки.
На рис. 2.2 наведений переріз зразків групи І, а в табл. 2.1 – їхні
геометричні розміри та проектні значення фізико-механічних характеристик
бетону. Ці зразки мають позначення, на приклад ТБ-І-11, де останні цифри
позначають характеристику прийнятих труби та бетону. Як видно з табл. 2.1,
діаметр труб в зразках цієї групи коливався в межах 110,6 – 204,4 мм,
(рис 2.2), міцність бетону – в межах 50 – 80 МПа.
На рис 2.3 наведений переріз зразків групи П, осердя в яких зміцнені за
допомогою поздовжньої стрижневої арматури. Ці зразки мають позначення,
наприклад ТБ-П-11, де останні цифри позначають характеристику прийнятих
труби та бетону. Їхні геометричні розміри та проектні значення фізикомеханічних характеристик сталі та бетону наведені в табл. 2.1. Діаметр труб в
зразках цієї групи складав 159 мм, а проектна міцність бетону коливалась в
межах 15 – 30 МПа.
Перерізи зразків групи групи Ш наведені на рис. 2.4 і 2.5. Підрупи цих
зразків Ша і Шб відрізняються наявністю допоміжної внутрішньої труби, що
зміцнює осердя. В зразках групи Ша (рис. 2.4), які мають позначення,
наприклад ТБ-Ша-111, де останні цифри характеризують прийняті труби та
бетон внутрішня труба відсутня, а осердя з центрифугованого бетону
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підсилене заповненням внутрішньої порожнини. Геометричні розміри цих
зразків та проектні значення фізико-механічних характеристик сталі та
бетону наведені в табл. 2.2. Діаметр труб в зразках цієї групи складав 325 мм,
а проектна міцність бетону коливалась в межах 30 – 40 МПа.
Бетонні куби 150×150×50 мм,
бетонні призми
150×150×600 мм

Стандартні металеві
поздовжні зразки, у вигляді
смуг

Властивості бетону

Властивості металу

Визначення фізико-механічних властивостей матеріалу, з яких було
виготовлено зразки для експерименту

Дослідні зразки

Групи трубобетонних зразків

Група І

Група ІІ

Підгрупа ІІІа

Підгрупа ІІІб

Серії зразків

Т-І-1
Т-І-2
Т-І-3

ТБ-І-ІІ
ТБ-І-12
ТБ-І-13
ТБ-І-21
ТБ-І-22
ТБ-І-23
ТБ-І-31
ТБ-І-32
ТБ-І-33

Т-ІІ-1

ТБ-ІІ-11
ТБ-ІІ-12
ТБ-ІІ-13

ТБ-ІІІа-1-1
Т-ІІІа-1 ТБ-ІІІа-ІІ-1

ТБ-ІІІб-1/
ТБ-ІІІб-1/

Рисунок 2.1 – Програма експериментальних досліджень
стиснутих трубобетонних елементів

ТБ-ІІІб-ІІ-1
ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ
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Таблиця 2.1 – Характеристика дослідних зразків груп І та ІІ
Група
зразків

Серія
зразків

Товщина стінки
труби, t, мм

Міцність бетону
fck.prism, МПа

Т-І-1
Т-І-2
Т-І-3

Зовнішній
діаметр труби,
D, мм
110,6
163,0
204,4

2,75
5,50
5,20

–
–
–

ТБ-І-11
ТБ-І-12
ТБ-І-13

110,6
110,6
110,6

2,75
2,75
2,75

50,0
64,2
80,0

ТБ-І-21
ТБ-І-22
ТБ-І-23

163,0
163,0
163,0

5,50
5,50
5,50

50,0
64,2
80,0

ТБ-І-31
ТБ-І-32
ТБ-І-33
Т-ІІ-1
ТБ-ІІ-11
ТБ-ІІ-12
ТБ-ІІ-13

204,4
204,4
204,4
159,0
159,0
159,0
159,0

5,20
5,20
5,20
4,00
4,00
4,00
4,00

50,0
54,2
80,0
–
13,9
24,3
29,1

І

ІІ

Примітка. Трубобетонні зразки групи ІІ армовані поздовжньою стрижневою
арматурою 6 ø12 А-ІІІ.

Таблиця 2.2 – Характеристика дослідних зразків
групи ІІІ (підгрупи ІІІа та ІІІб)
Підгрупа
зразків

ІІІа

ІІІб

Серія
зразків

Характеристика Характеристика Міцність Міцність
зовнішньої
внутрішньої
бетону
бетону
труби D×t, мм труби Dв×tв, мм кільця заповнення
fck.prism1, fck.prism1, МПа
МПа

Т-ІІІа-І

325,0×8,0

–

–

–

ТБ-ІІІа-І-І

325,0×8,0

–

38,9

–

ТБ-ІІІа-ІІ-І

325,0×8,0

–

38,9

28,8

Т-ІІІб-І/

169,0×

–

–

–

Т-ІІІб-І//

–

89,0×2,8

–

–

ТБ-ІІІб-ІІ-І

169,0×6,0

89,0×2,8

21,0

–

ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ

169,0×6,0

89,0×2,8

21,0

18,8
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1
D×t=110,6×2,75; 163,0×5,5;
204,4×6,0 мм;
fck, prism = 50,0; 64,2; 80,0 МПа
D
t

2
Рисунок 2.2 – Переріз зразка групи І:
1 – труба-оболонка; 2 – осердя з високоміцного бетону

D×t=159×4 мм;
6 стрижнів А-ІІІ, d = 12 мм
fck, prism = 13,9; 24,3; 29,1МПа
D

t

Рисунок 2.3 – Переріз зразка групи ІІ:
1 – труба-оболонка; 2 – бетонне осердя; 3 – поздовжня арматура

На рис. 2.5 наведений переріз зразків підгрупи групи Шб, осердя в
яких зміцнені за допомогою додаткової внутрішньої труби. Ці зразки мають
позначення,

наприклад

ТБ-Шб-111,

де

останні

цифри

позначають

характеристику прийнятих труб та бетону. Їхні геометричні розміри та
проектні значення фізико-механічних характеристик сталі та бетону наведені
в табл. 2.2. Діаметр труб в зразках цієї групи складав 169 мм, а проектна
міцність бетону дорівнювала 20 МПа.
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1

1

а)

б)
tв

3

tв

d

d
D

t

2

t

2

D×t=325×8 мм;tв = 53,6×4 мм; fck, prism 1 = 38,9МПа; fck, prism 2 = 28,8МПа
Рисунок 2.4 – Переріз зразків підгрупи ІІІа:
а) – зразки з центрифугованим осердям;
б) – зразки з заповненою бетоном порожниною;
1 – труба-оболонка; 2 – центрифугований бетон; 3 – бетон, що заповнює порожнину

1

1

а)

б)
tв

tв

Ddв
D
t

tв

tв
Ddв
D

3
2

3
t

2
4

D×t=169×6 мм ;Dв×tв = 89×2,8 мм; fck, prism 1 = 21МПа; fck, prism 2 = 18МПа
Рисунок 2.5 – Переріз зразків підгрупи ІІІб:
а) – двохтрубчасті зразки кільцевого перерізу;
б) – двохтрубчасті зразки кільцевого перерізу з заповненою бетоном порожниною;
1 – труба-оболонка; 2 – бетон між трубами; 3 – внутрішня труба;
4 – бетон, що заповнює порожнину
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Одночасно

з

відповідними

основними

зразками

планувалося

виготовлення зразків із порожніх труб для експериментального визначення
коефіцієнту ефективності трубобетону.

Ці зразки

мали

маркування,

наприклад Т-І-1 – труби першого діаметру для зразків першої групи. Для
визначення фізико-механічних властивостей сталі вирізалися спеціальні
смужки згідно ДСТУ.
Разом і з відповідними основними зразками планувалося виготовлення
3-х комплектів стандартних бетонних кубиків (150×150×150 мм) і призм
(150×150×600 мм) для визначення фізико-механічних властивостей бетону.
Призми мали маркування, наприклад Б-І-1 – бетон першого складу для
зразків першої групи.
При плануванні експерименту були прийняті певні обмеження.
Довжина трубобетонних елементів визначалась за формулою L=4D. Така
довжина зразків дозволяє дослідити їх роботу на міцність без впливу
поздовжнього вигину та інших особливостей, що пов’язані з роботою
конструкцій на стійкість. Конструкції трубобетонних елементів містили
додаткове підсилення осердя, наприклад армування у вигляді стрижнів.
Кожна серія включала в себе однакові зразки-близнюки. Навантаження
розподілялось на комплексний переріз. При передачі навантаження на
комплексний переріз оболонка та ядро завантажувались одночасно, при
цьому на верхньому торці зразка оболонка та ядро отримували однакові
вертикальні

переміщення.

В

результаті

схема

завантаження

зразків

наближалась до центрального стиснення. У табл. 2.1 наведені основні
характеристики серій зразків, що досліджувались.
Відібрані для випробувань труби розрізались на частини потрібної
довжини за допомогою механічної пилки. Таким чином торцева поверхня
труб була строго перпендикулярною до поздовжньої вісі, що дуже важливо
для

центрально

стиснутих

елементів.

Бетон

для

заповнення

труб

виготовлявся в заводських умовах. Труби, об’єднані в пакети, заповнювалися
бетоном через спеціально виготовлені лійки. Бетон ущільнювався за
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допомогою вібрування на вібростолі. Через три доби після бетонування торці
елементів затирались свіжо-виготовленим бетоном із використанням тих же
складових, що й основна його маса. Температура в приміщенні, де
витримувалися дослідні зразки, була постійною і складала 20-250С. Куби й
призми виготовлялися в сталевих формах, опалубка з них знімалась через три
доби після виготовлення. Вологе середовище для бетонних кубів і призм
створювалося за допомогою мокрої тирси.
Всі зразки із порожніх і заповнених бетоном труб були пофарбовані за
два рази кузбаслаком для можливості спостерігання в процесі випробування
за появою ліній Людерса-Чернова.
Для

можливості

співставлення

при

виготовленні

зразків

із

центрифугованого бетону використовувалися такі ж матеріали й технології,
що застосовувалися В.І. Єфіменком в дослідженнях, результати яких
наведені в роботах [48, 49].

2.2 Методика проведення експериментальних досліджень
Для проведення експериментальних досліджень були виготовлені
зразки трубобетонних елементів із різними способами зміцнення осердя і
різними параметрами з метою визначення залежності несучої здатності та
деформативності від розмірів поперечного перерізу, товщини стінки труби,
від міцності бетонного ядра (таблиця 2.1). Слід відмітити, що для
випробувань були прийняті реальні розміри поперечних перерізів, які можуть
застосовуватися при виробництві будівельних конструкцій.
Всі зразки випробовувалися після 28 діб витримування, необхідного
для набрання міцності бетону. Випробування зразків проводилось в пресі
ПММ-500. Зразки, що випробовувалися на центральний стиск (порожні та
заповнені бетоном труби, бетонні призми), завантажувалися через шарніри
по фізичній вісі, положення якої установлювалося методом пробних
завантажень. Загальний вигляд деяких зразків при осьовому завантаженні
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наведений на рис. 2.6. Ступені завантаження складали в основному 0,1 від
руйнуючої сили на початку випробування і 0,05 – при досягненні граничного
стану за несучою здатністю.

Рисунок 2.6 – Зразки у пресі під час випробувань
Поздовжні деформації при випробуванні зразків вимірювалися за
допомогою індикаторів годинникового типу з ціною поділки 0,01 мм. Схема
завантаження зразків при осьовому стисненні і розташування індикаторів
годинникового типу наведені на рис. 2.7. Поздовжні й поперечні деформації
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в

стиснутих

елементах

вимірювалися

також

за

допомогою

електротензорезисторів, схема розташування яких також наведена на
рисунку 2.7.
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Рисунок 2.7 – Схема розташування вимірювальних приладів
при центральному стисненні зразків
Для кріплення індикаторів і прогиномірів до дослідних зразків до
металевої поверхні труби приварювали гайки. Перед наклеюванням
електротензорезисторів

поверхня

зразків

ретельно

прочищалась

та

обезжирювалась. Електротензорезостори наклеювались за допомогою клею
БФ-2. Для зняття показників використовувався прилад АІД-2М.
Час витримування під навантаженням на всіх етапах завантаження був
невеликим, необхідним для зняття відліків із приладів і складав 1-2 хвилини
для стиснутих елементів.

50

Кожен електротензорезистор був під’єднаний до вимірювального
приладу АІД-1, за допомогою якого відбувалась фіксація деформацій.

2.3 Фізико-механічні властивості вихідних матеріалів
Як уже було відзначено, були заплановані три групи (І, П, Ш)
експериментальних

зразків

трубобетонних

елементів

зі

зміцненими

осердями, які виготовлялися із використанням бетонів, що мали різні фізикомеханічні властивості, та з різних труб. Тому розглянемо результати їх
дослідження окремо по кожній із груп.
2.3.1 Фізико-механічні властивості сталі та бетонів, що використані
при виготовленні зразків групи І
До групи І відносилися зразки з труб, що були заповнені високоміцним
бетоном.
Використані у цьому випадку сталеві зразки мали позначення Т-І-1,
Т-І-2 і Т-І-3. В якості оболонки для зразків були прийняті сталеві труби з
висотою H=4d, нарізання яких проводилося на труборізному верстаті.
Механічні характеристики металу визначалися шляхом випробування
порожніх труб на стиск і випробування на розтяг вирізаних зі стінок труб
стандартних зразків-смужок. Дані випробувань наведені в табл. 2.3.
Таблиця 2.3 – Фізико-механічні характеристики сталі труб
Серія
зразків

Діаметр і товщина
стінки
труби Dxt, мм

Т-І-1
Т-І-2
Т-І-3

110,6х1,9
163,0х5,5
204,4х5,2

Напруження при
стиску
Ry,МПа
Ru, Мпа
308
317
336

445
475
413

Напруження при
розтягу Ry, Мпа
540
562
523

Використані у цьому випадку три склади бетонів мали позначення
Б-І-1, Б-І-2 і Б-І-3 (далі склади бетонів 1, 2, 3). Бетон складу 1 виготовлявся
на гранітному щебені фракції 5…20, річному піску з модулем крупності
1.85% і портландцементі з активністю 500.
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Бетони складів 2 і 3 виготовлялися на основі шлако-лужного
в’яжучого. Для цього використовувався гранульований шлак Криворізького
металургійного комбінату зі щільністю 1450 кг/м3, змелений до питомої
поверхні 2800 см2 /г та рідке скло зі силікатним модулем 1,5 і щільністю 1,251,35 г/см3. В якості дрібного заповнювача для цих бетонів використовувалися
відходи Новокриворізького гірничо-збагачувального комбінату у вигляді
залізо-кварцевого піску щільністю 1400-1460 кг/м3 з модулем крупності
1,75%. В якості крупного заповнювача використовувався гранітний щебінь
фракції 5…20. Детальні відомості про шлако-лужні бетони, що були
детально досліджені в КНУ, наведені в роботі [145].
Витрати матеріалів на 1 м3 бетону наведений в таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 – Склади бетонів, що прийняті до випробувань
Склад
бетону

Щебінь,
кг

Пісок,
кг

1
2
3

1190
1021
875

75
590
504

Цемент,
Шлак
мелений,
кг
кг

220
-

520
742

Вода,
л

Рідке
скло, л

Склошлакове
відношення

165
-

200
220

0,40
О,45

Бетонна суміш подавалася в труби через спеціальні лійки з
послідуючим

ущільненням

на

вібростолі.

Зразки

пропарювалися

в

заводському режимі, після пропарювання зразки зберігалися в лабораторії.
Під час випробування бетонних призм вимірювалися поздовжні й поперечні
деформації за допомогою електротензорезисторів, а, крім того, поздовжні
деформації вимірювалися індикаторами годинникового типу. В результаті
випробування призм були побудовані графіки залежності деформацій від
напруження σ–ε, була визначена призмова міцність та вирахувані модуль
деформацій і коефіцієнт поперечної деформації бетону. Кубикова міцність
бетону визначалась у результаті випробування кубів з розміром ребра
150 мм. Фізико-механічні властивості бетону наведені в таблиці 2.5.
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Таблиця 2.5 – Фізико-механічні характеристики
випробуваного бетону для зразків групи І
Склад
бетону
1
2
3

Кубикова
міцність,
МПа
76,2
82,3
98,7

Призмова
міцність
fck,prism, МПа
50,0
64,2
80,0

Модуль
дефрмацій
Еb х10-4 МПа
1,98
2,20
2,40

Коефіцієнт
Пуассона
ν
0,16
0,14
0,13

2.3.2 Фізико-механічні властивості сталі та бетонів, що використані
при виготовленні зразків групи П
До групи П відносилися трубобетонні зразки з бетонним осердям,
армованим поздовжньою стрижневою арматурою. Переріз зразка з групи П
наведений на рис. 2.3.
Використані у цьому випадку сталеві зразки мали позначення Т-П-1. В
якості оболонки для зразків були прийняті сталеві труби з висотою H=4d,
нарізання

яких

проводилося

на

труборізному

верстаті.

Механічні

характеристики металу визначалися шляхом випробування порожніх труб на
стиск і випробування на розтяг вирізаних зі стінок труб стандартних зразківсмужок.
В якості труби-оболонки прийняти цільнотягнуті труби із зовнішнім
діаметром D = 219 мм при товщині стінки труби t =4 мм. Для поздовжнього
стрижневого армування прийняті шість стрижнів періодичного профілю
класу А-Ш з діаметром d=12 мм. У результаті випробувань установлено що
для сталі труби межа плинності Ry = 309 МПа, тимчасовий опір Ru = 384МПа,
модуль пружності Es = 2,1х105 МПа.
Для випробування арматури на розтяг використовувалися стандартні
стрижні довжиною 200 мм. У результаті випробувань установлено, що межа
плинності Ry = 491 МПа, тимчасовий опір Ru = 611 МПа, модуль пружності Es
= 2,1х105 МПа.
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Використані у цьому випадку три склади бетонів мали позначення
Б-П-1, Б-П-2 і Б-П-3 (далі склади бетонів 1, 2, 3). Склад бетонних сумішей
наведений в таблиці 2.6. За результатами випробування на стиск стандартних
призм визначені значення призмової міцності, модуля пружності та
коефіцієнта Пуассона бетону. Їх значення наведені в таблиці 2.7.
Таблиця 2.6 – Склади бетонів, що прийняті до випробувань
Склад
бетону
1
2
3

Призмова
міцність
Rb, МПа
13,9
24,3
29,0

Склад бетону кг/м3
Пісок Цемент Щебінь Пісок
564
562
560

331
433
490

1210
1205
1201

215
200
190

В/Ц
0,650
0,462
0,388

Таблиця 2.7 – Фізико-механічні характеристики
випробуваного бетону для зразків групи П
Склад
бетону
1
2
3

Кубикова
міцність,
МПа
15,1
27,6
33,6

Призмова
міцність
fck,prism, МПа
13,9
24.3
29,0

Модуль
дефрмацій
Еb х10-4 МПа
1,25
2,00
2,13

Коефіцієнт
Пуассона
ν
0,17
0,16
0,17

Залежність поздовжніх і поперечних деформацій бетону від напружень
наведена на рис. 2.8, а залежності модулів деформацій напружень – на
рис. 2.9.
2.3.3 Фізико-механічні властивості сталі та бетонів, що використані
при виготовленні зразків групи Ш
Як було відзначено раніше, трубобетонні зразки з багатошаровим
осердям розділені на дві підгрупи (Ша і Шб) в залежності від того, чи
використані при зміцненні осердя додаткові внутрішні сталеві труби. Тому
розглянемо

результати

дослідження

фізико-механічних

властивостей

матеріалів для виготовлення цих зразків для кожної з цих підгруп окремо.
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Рисунок 2.8 – Залежність поздовжніх εпозд і поперечних εпопер деформацій від
напруження σb для бетонів серій зразків Б-ІІІа-1,2
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Рисунок 2.9 – Залежність модуля деформацій Еb від рівня завантаження
для бетонів серій Б-ІІ-1,2,3
2.3.3.1 Підгупа Ша
До підгрупи Ша відносилися трубобетонні зразки з центрифугованим
бетонним осердям кільцевого перерізу й ті, в яких утворена внутрішня
порожнина заповнювалася бетоном. Переріз зразків групи Ша наведений на
рис. 2.4.
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Використані у цьому випадку сталеві зразки мали позначення Т-Ша-1.
В якості оболонки для зразків були прийняті сталеві труби з висотою H=4d,
нарізання

яких

здійснювалося

на

труборізному

верстаті.

Механічні

характеристики металу визначалися шляхом випробування порожніх труб на
стиск і випробування на розтяг стандартних зразків-смужок, вирізаних зі
стінок труб.
В якості труби-оболонки прийняти цільнотягнуті труби із зовнішнім
діаметром D = 325 мм при товщині стінки труби t = 8 мм. У результаті
випробувань установлено, що для сталі труби межа плинності Ry = 253 МПа,
тимчасовий опір Ru = 270 МПа, модуль пружності Es = 2,08×105 МПа.
Використані у цьому випадку два склади бетонів мали позначення
Б-Ша-1 та Б-Ша-2 (далі склади бетонів 1, 2), при цьому бетон складу 1
застосовувався для утворення центрифугованого кільця, а бетон складу 2

–

для заповнення порожнини, що при цьому утворювалася. Склади даних
бетонів представлені у таблиці 2.8
Таблиця 2.8 – Склад бетонів, що прийняті до випробувань
Склад
бетону
1
2

Призмова
міцність
Rb, МПа
28,8
21,0

Пісок
507
569

Склад бетону кг/м3
Цемент Щебінь
470
336

1175
1225

Вода

В/Ц

217
218

0,460
0,650

Таблиця 2.9 – Фізико-механічні характеристики випробуваного
бетону для зразків підгрупи Ша
Склад
бетону
1
2

Кубикова
міцність,
МПа
47,9
27,6

Призмова
міцність
fck,prism, МПа
39,6
21,0

Модуль
дефрмацій
Еb х10-4 МПа
2,40
2,00

Коефіцієнт
Пуассона
ν
0,19
0,17

За результатами випробування на стиск стандартних кубів та призм
визначені значення кубикової та призової міцності, модуля пружності та
коефіцієнта Пуассона бетону. Їх значення наведені в таблиці 2.9.
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В зразках підгрупи Ша бетонне кільце товщиною 57,6 мм в сталевій
оболонці утворювалося методом центрифугування. Ці зразки виготовлялися
на ремінній центрифузі в заводських умовах, зміцнення бетону відбувалося
при 1500-1700 обертах на хвилину. Технологія виготовлення зразків детально
описана в роботах В.І.Єфіменка [47-51]. Після твердіння в пропарочній
камері на спеціально виготовлених зразках з центрифугованого бетону
визначалися його фізико-механічні характеристики, які мали значення:
призмова міцність – fck,prism = 39,6 МПа, модуль пружності – Еb = 31,3х103
МПа. При цьому коефіцієнт зміцнення центрифугованого бетону (склад 1)
склав 1,35.
Залежність поздовжніх і поперечних деформацій досліджуваних
бетонів від напружень наведена на рисунку 2.10, а залежності модулів
деформацій і коефіцієнтів деформацій від напружень – на рисунку 2.11.
2.3.3.2 Підгупа Шб
До підгрупи Шб відносилися трубобетонні зразки з бетонним осердям
кільцевого перерізу з внутрішньою поздовжньою трубою й ті, в яких
утворена внутрішня порожнина була заповнена бетоном. Переріз зразків
групи Шб наведений на рис. 2.5.
Використані у цьому випадку сталеві зразки мали позначення Т-Шб-1
та Т-Шб-2 (у даному випадку сталі 1 і 2). В якості зовнішньої оболонки для
зразків були прийняті сталеві труби з висотою H=4d, нарізання яких
провадилося на труборізному верстаті. Внутрішні труби мали таку ж висоту.
Механічні характеристики металу визначалися шляхом випробування
порожніх труб на стиск і випробування на розтяг вирізаних зі стінок труб
стандартних зразків-смужок.
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Рисунок 2.10 – Залежність поздовжніх εпозд і поперечних εпопер деформацій
від напруження σb для бетонів серій зразків Б-ІІІа-1,2
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Рисунок 2.11 – Залежність модуля деформацій Еb від рівня
завантаження для бетонів серій Б-ІІІа-1,2
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В якості зовнішньої труби-оболонки прийняти цільнотягнуті труби із
зовнішнім діаметром D = 169 мм при товщині стінки труби t = 6 мм. У
результаті випробувань установлено, що для сталі труби 1 межа плинності
Ry = 253 МПа,

тимчасовий

Es = 2,08×105 МПа.

В

опір

якості

Ru = 270 МПа,

внутрішньої

модуль

пружності

труби-вставки

прийняти

цільнотягнуті труби із зовнішнім діаметром D2 = 89 мм при товщині стінки
труби t2 = 2,8 мм. У результаті випробувань установлено, що для сталі труби
2 межа плинності Ry = 251 МПа, тимчасовий опір Ru = 281 МПа, модуль
пружності Es = 2,06×105 МПа.
Використані у цьому випадку два склади бетонів мали позначення
Б-Шб-1 та Б-Шб-2 (далі склади бетонів 1, 2), при цьому бетон складу 1
застосовувався для утворення кільця між зовнішньою та внутрішньою
трубами, а бетон складу 2 – для заповнення порожнини внутрішньої труби.
Бетон складу 1 у цьому випадку був виготовлений за таких пропорцій:
цемент – 419 кг, пісок – 541 кг, щебінь – 1222 кг, вода – 215 л., В/Ц = 0,51.
Він мав такі фізико-механічні властивості: кубикова міцність – 29 МПа,
призмова міцність fck,prism, = 20 МПа.
Бетон складу 2 у цьому випадку за своїми характеристиками відповідав
бетону, що використовувався при виготовленні зразків ТБ-Ша-2 (склад 2 в
табл. 2.8 і 2.9).

2.4 Висновки з розділу 2
1. Використана методика випробування та прийняті вимірювальні
прилади дозволяють отримати необхідні експериментальні дані про несучу
здатність, деформації і характер руйнування досліджуваних зразків.
2. Використання різних способів зміцнення осердя, а також різних
геометричних

параметрів

експериментальних

трубобетонних

зразків

дозволяють вивчити їх вплив на несучу здатність і деформативність
досліджуваних елементів.
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3. Прийняті для проведення експерименту вимірювальні прилади
(електротензорезистори,
отримати

детальні

індикатори

характеристики

годинникового

типу)

дозволяють

напружено-деформованого

стану

досліджуваних зразків у будь-який момент завантаження.
4. Використані схеми розміщення приладів на бічних поверхнях
досліджуваних зразків дозволяють отримати чітку картину розвитку
поздовжніх і поперечних деформацій в досліджуваному перерізі.
5. Прийняті для виготовлення досліджуваних зразків матеріали (сталь і
бетон) мають фізико-механічні властивості, що характерні для матеріалів, які
широко використовуються в практиці будівництва.
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РОЗДІЛ 3
АНАЛІЗ НЕСУЧОЇ ЗДАТНОСТІ Й НАПРУЖЕНОДЕФОРМОВАНОГО СТАНУ ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗІ ЗМІЦНЕНИМИ ОСЕРДЯМИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1 Деформації трубобетонних елементів із суцільним перерізом
До трубобетонних елементів зі зміцненими осердями суцільного
перерізу відносяться зразки групи І, осердя в яких виконане з високоміцного
бетону, та групи П, осердя в яких зміцнене за допомогою поздовжньої
стрижневої арматури. Розглянемо особливості розвитку деформацій цих
зразків під навантаженням роздільно для кожної з груп.
3.1.1

Особливості

деформування

стиснутих

трубобетонних

елементів із осердями з високоміцного бетону (група зразків І)
Програма та методика дослідження трубобетонних зразків групи І
розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Сталеві труби заповнювалися бетоном
різної міцності. Переріз зразків групи І наведений на рис. 2.2. Під час
експерименту вимірювалися поздовжні й поперечні деформації зразків при
осьовому завантаженні, схема розташування вимірювальних засобів наведена
на рис. 2.7.
На рис. 3.1. наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження для трубобетонних зразків серій ТБ-І-12, ТБ-І-13, а також
для порожніх труб серії Т-І-1.
Із графіків, побудованих за результатами експериментів видно, що
поздовжні й поперечні залежності N–ε носять криволінійний характер.
Поздовжні деформації протягом завантаження досягали значної величини, до
ε = 400×10-5, в той час, коли деформації плинності сталі досягаються при
деформаціях в 200…220×10-5. Значної величини досягали й поперечні
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деформації – з показниками до 300×10-5. Це свідчить про те, що бетонне ядро
в цих зразках знаходилося в об’ємному напруженому стані.
На рис. 3.1 наведена також залежність N–ε для порожніх труб серії
Т-І-1. На відміну від трубобетонних елементів, ця залежність носила
лінійний характер, максимальні поздовжні деформації досягали значення
120×10-5, що значно менше величини деформацій, які характеризують межу
плинності сталі. Це пояснюються тим, що порожні зразки з труб серії Т-І-1
втрачали свою несучу здатність в результаті втрати місцевої стійкості стінок.
Цікаво відмітити, що порожні труби мали несучу здатність в кілька разів
мешу, ніж труби такого ж діаметру, заповнені бетоном.
N, кН
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Рисунок 3.1 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках
серій ТБ-І-12, ТБ-І-13, Т-І-1
На рис. 3.2 наведена залежність коефіцієнта поперечних деформацій ν
для досліджуваних зразків серій ТБ-І-12, ТБ-І-13. Із графіків видно, що
коефіцієнт ν зростає зі збільшенням навантаження та значно перевищує
значення ν, що характерні для сталі й бетону (відповідно 0,3 та 0,2).
Коефіцієнт ν в граничному стані у цьому випадку досягав величини
0,70…0,78, що свідчить про різке збільшення об’єму бетонного осердя та
його поперечний тиск на оболонку завдяки утворенню макро- та мікротріщин
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згідно з теорією О.Я.Берга [9]. Це свідчить про те, що бетонне осердя
знаходиться в об’ємному напруженому стані.
N/Nmax
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ТБ-І-12
ТБ-І-13

0,6
0,4
0,2

0
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ν
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Рисунок 3.2 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від
відносного навантаження N/Nmax в зразках серій ТБ-І-12 і ТБ-І-13
На рис. 3.3 наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження для трубобетонних зразків серій ТБ-І-21, ТБ-І-22, ТБ-І-23,
а також для порожніх труб серії Т-І-2. Із графіків видно, що поздовжні й
поперечні залежності N–ε носять криволінійний характер. Поздовжні
деформації протягом завантаження досягали величин до ε = 600×10-5, в той
час, коли деформації плинності сталі досягаються при деформаціях, що
складають

200…220×10-5.

Значної

величини

досягали

й

поперечні

деформації, вони досягали величини 300×10-5. Це свідчить про те, що
бетонне ядро в цих зразках знаходилося в об’ємному напруженому стані.
На рис. 3.3 наведена також залежність N–ε для порожніх труб серії
Т-І-2. Ця залежність також носила нелінійний характер, при цьому
максимальні поздовжні деформації при досягненні плинності сталі мали
значення

600×10-5,

що

значно

більше

величини

деформацій,

які

характеризують межу плинності сталі. Це пояснюються тим, що порожні
зразки з труб серії Т-І-2 не втрачали свою несучу здатність в результаті
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втрати місцевої стійкості стінок. При цьому порожні труби мали несучу
здатність в 2-2,5 разів мешу, ніж труби такого ж діаметру, заповнені бетоном.
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Рисунок 3.3 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках серій
ТБ-І-21, ТБ-І-22, ТБ-І-23, і Т-І-2
На рис. 3.4 наведена залежність коефіцієнта поперечних деформацій ν
для досліджуваних зразків серій ТБ-І-21, ТБ-І-22, ТБ-І-23. Із графіків видно,
що коефіцієнт ν зростає зі збільшенням навантаження та значно перевищує
значення ν, що характерні для сталі й бетону (відповідно 0,3 та 0,2). Граничні
значення цього коефіцієнту в залежності від міцності бетону досягали
величини 0,7-0,9.
На рис. 3.5 наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження для трубобетонних зразків серій ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33,
а також для порожніх труб серії Т-І-3. Із графіків видно, що поздовжні й
поперечні залежності N–ε носять криволінійний характер. Поздовжні
деформації

протягом

завантаження

досягали

значної

величини,

до

ε = 600×10-5. Значної величини досягали й поперечні деформації, набуваючи

56 0
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значення 300×10-5. Це свідчить про те, що бетонне ядро в цих зразках
знаходилося в об’ємному напруженому стані.
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Рисунок 3.4 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від відносного
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Рисунок 3.5 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках

серій ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33 і Т-І-3
На рис. 3.5 наведена залежність N–ε для порожніх труб серії Т-І-3. Ця
залежність також носила нелінійний характер, при цьому максимальні
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поздовжні деформації при плинності сталі досягали значення 600×10-5, що
значно більше величини деформацій, які характеризують межу плинності
сталі. Це пояснюються тим, що порожні зразки з труб серії Т-І-3 не втрачали
свою несучу здатність в результаті втрати місцевої стійкості стінок тому що
стінки були достатньо товсті, їх товщина дорівнювала 5,2 мм. При цьому
порожні труби мали несучу здатність в 1,5-3 разів мешу, ніж труби такого ж
діаметру, заповнені бетоном.
На рис. 3.6 наведена залежність коефіцієнта поперечних деформацій ν
для досліджуваних зразків серій ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33. Із графіків видно,
що коефіцієнт ν зростає зі збільшенням навантаження та значно перевищує
значення ν, що характерні для сталі й бетону (відповідно 0,3 та 0,2). У цьому
випадку граничні значення коефіцієнта ν в залежності від міцності бетону
дорівнювали 0,66…0,78.
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Рисунок 3.6 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від
відносного навантаження N/Nmax в зразках серій ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33
Із графіків деформування трубобетонних елементів із осердям з
високоміцного бетону видно, що незалежно від геометричних характеристик
труб та міцності бетону поздовжні й поперечні деформації в залежності від
навантажень мають однаковий характер, і що вони здатні сприймати значні
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навантаження, при цьому їх несуча здатність значно підвищується зі
зростанням міцності бетону.
3.1.2

Особливості

деформування

стиснутих

трубобетонних

елементів з осердями, армованими поздовжньою стрижневою арматурою
(група зразків ІІ)
Програма та методика дослідження трубобетонних зразків групи ІІ
розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Осердя трубобетонних елементів цієї
групи були за армовані 6-ма поздовжніми стрижнями діаметром 12 мм.
Сталеві труби заповнювалися бетоном різної міцності. Переріз зразків
групи ІІ наведений на рис. 2.3. Під час експерименту вимірювалися
поздовжні й поперечні деформації зразків при осьовому завантаженні, схема
розташування вимірювальних засобів наведена на рис. 2.7.
На рис. 3.7 наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження N–ε для трубобетонних зразків серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12 і
ТБ-ІІ-13. Із аналізу графіків видно, що з самого початку завантаження ця
залежність носить криволінійний характер. Оскільки бетонне ядро армоване
поздовжньою арматурою, то міцність бетону незначно впливає на величину
деформацій та характер їх розвитку. Як і при неармованих осердях відносні
граничні поздовжні деформації мають великі значення і досягають
ɛ = 300×10-5 і більше.
Поперечні деформації також мають криволінійний характер. На
рис. 3.8 наведений графік залежності відносних поперечних деформацій
N/Nmax - ν для зразків із армованим осердям серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12, ТБ-ІІ-13.
Як видно з цих графіків, поздовжнє армування дещо впливає на розвиток
поперечних деформацій, коефіцієнти ν в граничному стані приблизно на 20%
менші, ніж в трубобетонних елементах з неармованими поздовжньою
арматурою осердями.
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Рисунок 3.7 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках

серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12, ТБ-ІІ-13
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Рисунок 3.8 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від відносного
навантаження N/Nmax в зразках серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12, ТБ-ІІ-13
Таким чином, можна зробити висновок, що армування бетонного
осердя поздовжньою стрижневою арматурою впливає як на несучу здатність
трубобетонних елементів, так і на об’ємний стан бетонного ядра.
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3.2 Деформаціії трубобетонних елементів кільцевого перерізу
(група зразків ІІІ)
Як було відзначено в розділі І, трубобетонні зразки з багатошаровим
осердям розділені на дві підгрупи Ша і Шб в залежності від того, чи
використані при зміцненні осердя додаткові внутрішні сталеві труби. Тому
розглянемо результати експериментального дослідження особливостей
деформування зразків для кожної з цих підгруп окремо.
3.2.1

Особливості

деформування

стиснутих

трубобетонних

елементів з кільцевими осердями (підгрупа зразків ІІІа)
Програма та методика дослідження трубобетонних зразків підгрупи
ІІІа розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Осердя трубобетонних елементів
цієї групи мали кільцевий переріз, при цьому елементи з труб були
заповненим центрифугованим бетоном, а в деяких з них порожнини в
осердях, що утворилися в результаті центрифугування, були заповнені
вібрірованим бетоном. Перерізи зразків групи ІІІа наведені на рис. 2.4. Під
час експерименту вимірювалися поздовжні й поперечні деформації зразків
при осьовому завантаженні, схема розташування вимірювальних засобів
наведена на рис. 2.7.
На рис. 3.9 наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження N–ε для трубобетонних зразків серій ТБ-ІІІа-І-І і
ТБ-ІІІа-ІІ-І. Із аналізу графіків видно, що з самого початку завантаження ця
залежність носить криволінійний характер. Оскільки бетонне ядро в зразках
серії ТБ-ІІІа-ІІ-І має порожнину, що заповнена віброваним бетоном, то
впливає на величину деформацій та характер їх розвитку. Як і в попередніх
випадках, відносні граничні поздовжні деформації мають великі значення і
досягають ɛ = 300×10-5 і більше.
Поперечні деформації також мають криволінійний характер. На
рис. 3.10 наведений графік залежності відносних поперечних деформацій
N/Nmax - ν для зразків із кільцевім осердям серій ТБ-ІІІа-І-І і ТБ-ІІІа-ІІ-І. Як
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видно з цих графіків, заповнення бетоном поздовжньої порожнини дещо
впливає на розвиток поперечних деформацій, коефіцієнти ν в граничному
стані приблизно на 10% менші, ніж в трубобетонних елементах з
центрифугованим осердям з незаповненою віброваним бетоном порожниною.
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Рисунок 3.9 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках
серій ТБ-ІІІа-1-1, ТБ-ІІІа-11-1
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Рисунок 3.10 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від
відносного навантаження N/Nmax в зразках серій ТБ-ІІІа-1-1, ТБ-ІІІа-11-1
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Таким чином, можна зробити висновок, що заповнення віброваним
бетоном порожнини центрифугованого осердя впливає як на несучу здатність
трубобетонних елементів, так і на об’ємний стан бетонного ядра.
3.2.2

Особливості

деформування

стиснутих

трубобетонних

елементів з кільцевими осердями, підсиленими внутрішньою трубою
(підгрупа зразків ІІІб)
Програма та методика дослідження трубобетонних зразків підгрупи
ІІІб розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Осердя трубобетонних елементів
цієї групи мали кільцевий переріз, при цьому елементи з додаткових
внутрішніх труб були порожніми або заповненими бетоном. Переріз зразків
групи ІІІб наведений на рис. 2.4. Під час експерименту вимірювалися
поздовжні й поперечні деформації зразків при осьовому завантаженні, схема
розташування вимірювальних засобів наведена на рис. 2.7.
На рис. 3.11. наведена залежність поздовжніх і поперечних деформацій
від навантаження N–ε для зразків серій ТБ-ІІІб-ІІ-І та ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ. Із аналізу
графіків видно, що з самого початку завантаження ця залежність носить
криволінійний характер. Оскільки бетонне ядро в цих зразках зміцнене
внутрішньою трубою, то впливає на величину деформацій та характер їх
розвитку. Як і попередніх випадках, відносні граничні поздовжні деформації
мають великі значення і досягають = 300×10-5 і більше.
Поперечні деформації також мають криволінійний характер. На
рис. 3.12 наведений графік залежності відносних поперечних деформацій
N/Nmax - ν для зразків із кільцевім осердям серій ТБ-ІІІб-ІІ-І, ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ. Як
видно з цих графіків, заповнення бетоном поздовжньої труби дещо впливає
на розвиток поперечних деформацій, коефіцієнти ν в граничному стані
приблизно на 10% менші, ніж в трубобетонних елементах з незаповненою
віброваним бетоном порожниною.
Таким чином, можна зробити висновок, що заповнення віброваним
бетоном порожнини осердя впливає як на несучу здатність трубобетонних
елементів, так і на об’ємний стан бетонного ядра.
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Рисунок 3.11 – Залежність деформацій ε від навантаження N в зразках
серій ТБ-ІІІб-11-1, ТБ-ІІІб-11-11
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Рисунок 3.12 – Залежність коефіцієнта поперечної деформації ν від
відносного навантаження N/Nmax в зразках серій
ТБ-ІІІб-11-1, ТБ-ІІІб-11-11
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3.3

Несуча

здатність

та

напружено-деформований

стан

трубобетонних елементів
У результаті експериментальних досліджень була визначена несуча
здатність випробуваних трубобетонних зразків. В Розділі 1 цієї роботи було
відмічено, що поняття про несучу здатність трубобетонних елементів є дуже
неоднозначним, існують різні пропозиції, що вважати за втрату несучої
здатності трубобетонних елементів [39, 71, 91]. У нашому випадку, згідно
рекомендацій

[145]

при

проведенні

експериментальних

досліджень

фіксувалися два зусилля, при досягненні яких можна було вважати, що
несуча здатність зразків досягається: N1 і N2. При цьому значення N1
відповідало досягненню значення поздовжніми деформаціями величини, що
відповідала межі плинності сталі, а N2 – повному руйнуванню зразка. У
випадку, коли руйнування у загально прийнятому значенні не відбувалося, за
N2 приймалося значення максимального зусилля, яке був здатний сприйняти
випробовуваний елемент.
Напружений стан зразків визначався за результатами виміряних під час
проведення експерименту поздовжніх і поперечних деформацій.
Про раціональність використання трубобетону можна судити за
значеннями коефіцієнтів ефективності. Перший з них характеризує роботу
трубобетонного елемента в цілому:

mb,cf 

N pb,cf
Rs As  Rb,cf Ab

.

(3.1)

де Npb,cf – несуча здатність трубобетонного елемента;
As, Ab – площі поперечного перерізу труби й бетону відповідно;
Rs, Rb,cf – розрахункові опори сталі й бетону відповідно.
Другий

коефіцієнт

враховує

ефективність

роботи

бетону

в

трубобетонному елементі:

b,cf 

b
.
Rb,cf

(3.2)
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Важливим, на нашу думку є коефіцієнт n, що характеризує
співвідношення між зусиллями N1, коли зразок досягає граничного стану за
несучою здатністю при досягненні межі плинності в оболонці до повного
руйнування зразка N2:
n

N1
.
N2

(3.3)

За значеннями цього коефіцієнта можна робити висновки щодо
надійності трубобетонних елементів.
3.3.1 Несуча здатність трубобетонних елементів групи І
До цієї групи були віднесені елементи зі сталевих труб, що заповнені
високоміцним бетоном. Програма та методика дослідження трубобетонних
зразків групи І розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Сталеві труби
заповнювалися бетоном різної міцності. Переріз зразків групи І наведений на
рис. 2.2. Під час експерименту фіксувалися зусилля N1 і N2. Значення цих
зусиль та вирахуваних за формулами (3.1) – (3.3) коефіцієнтів ефективності n,
mb.cf , ηb.cf наведені в табл. 3.1.
Як було зазначено в Розділі 2 цієї роботи, досліджувалася несуча
здатність трубобетонних елементів у залежності від міцності бетону та
діаметру сталевих труб. Про характер цієї залежності можна зробити
висновок з графіків, що наведені на рис. 3.13 і 3.14. Як і слід було очікувати,
несуча здатність зразків зростала як зі збільшенням міцності бетону, так і зі
збільшенням діаметру труб. При цьому несуча здатність зразків активніше
зростала зі збільшенням діаметра труби, ніж зі збільшенням міцності бетону.
Якщо від збільшення діаметра труби від 110,6 до 204,4 мм вона зросла
приблизно в чотири рази, то зі збільшенням міцності бетону від 50 до 80
МПа

–

всього на 20%. Різниця між зусиллями N1 і N2 в цих групах складала

приблизно 20%, а величина коефіцієнта п, як це видно з табл. 3.1, коливалася
в межах 0,85…0,90, що є досить значною величиною для трубобетонних
елементів.
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Рисунок 3.13 – Залежність несучої здатності трубобетонних елементів N1 і N2
від міцності бетону: 1 – серії ТБ-І-11; ТБ-І-12; ТБ-І-13;
2 – серії ТБ-І-21; ТБ-І-22; ТБ-І-23; 3 – серії ТБ-І-31; ТБ-І-32; ТБ-І-33
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Рисунок 3.14 – Залежність несучої здатності трубобетонних елементів N1 і N2
від діаметру труби D: 1 – серії ТБ-І-11; ТБ-І-21; ТБ-І-31;
2 – серії ТБ-І-12; ТБ-І-22; ТБ-І-32; 3 – серії ТБ-І-13; ТБ-І-23; ТБ-І-33

75

3

mb.cf
1

2

2

1

3
fc.k.prizm, МПа

0
50

64,2

80

Рисунок 3.15 – Залежність коефіцієнта ефективності трубобетонного елемента
mb.cf від міцності бетону fc.k.prizm, МПа: 1 – серії ТБ-І-11, ТБ-І-12, ТБ-І-13;
2 – ТБ-І-21, ТБ-І-22, ТБ-І-23; 3 – серії ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33

Рисунок 3.16 – Залежність коефіцієнта ефективності роботи осердя mb.cf
від діаметра труби D: 1 – серії ТБ-І-11, ТБ-І-21, ТБ-І-31;
2 – серії ТБ-І-12, ТБ-І-22, ТБ-І-32; 3 – серії ТБ-І-13, ТБ-І-23, ТБ-І-33
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Рисунок 3.17 – Залежність коефіцієнта ефективності роботи осердя ɳb.cf
від міцності бетону fc.k.prizm: 1 – серії ТБ-І-11, ТБ-І-12, ТБ-І-13;
2 – серії ТБ-І-21, ТБ-І-22, ТБ-І-23; 3 – серії ТБ-І-31, ТБ-І-32, ТБ-І-33
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Рисунок 3.18 – Залежність коефіцієнта ефективності роботи
осердя ɳb.cf від діаметра труби D: 1 – серії ТБ-І-11, ТБ-І-21, ТБ-І-31;
2 – серії ТБ-І-12, ТБ-І-22, ТБ-І-32; 3 – серії ТБ-І-13, ТБ-І-23, ТБ-І-33
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На рис. 3.15 та 3.16 наведені графіки залежності коефіцієнта
ефективності трубобетонних елементів mb.cf як від міцності бетону осердя,
так і від діаметра труби. Цікаво відмітити, що зі збільшенням міцності бетону
та геометричних параметрів цей коефіцієнт зменшуються, при цьому
особливо різко (приблизно на 50%) він зменшується зі збільшенням діаметра
труби.
По рисунках 3.13 – 3.16 можна також судити про залежність
поздовжніх напружень від величини деформацій. На відміну від сталевої
труби, напруження в бетоні зростають до досягнення втрати несучої
здатності зразків.
На рис. 3.17

–

3.18 наведені графіки залежності коефіцієнта

ефективності роботи бетонного осердя трубобетонних елементів ηb.cf як від
міцності бетону осердя, так і від діаметра труби. Цікаво відмітити, що зі
збільшенням міцності бетону та геометричних параметрів цей коефіцієнт
зменшуються, при цьому особливо різко (приблизно в три рази) він
зменшується зі збільшенням діаметра труби. Особливо ефективно осердя
працювало в трубах малого діаметру при невеликій міцності бетону.
На відміну від звичайних трубобетонних, як це видно з фотографій на
рис. 3.19 і 3.20, елементи з труб, заповнених високоміцним бетоном
руйнувалися хрумко в результаті виникнення нахиленої тріщини в бетонному
ядрі. Це є одною з причин зменшення коефіцієнтів ефективності в елементах
з труб, заповнених високоміцним бетоном.
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Таблиця 3.1 – Експериментальні значення несучої здатності
випробуваних зразків груп І, ІІ, та підгруп ІІІа, ІІІб
Серія зразків

Несуча здатність, кН
N1
N2

Коефіцієнти ефективності
n
mb.cf
ηb.cf

Т-І-1
Т-І-2
Т-І-3

188
640
1020

-

-

-

-

ТБ-І-11
ТБ-І-12
ТБ-І-13

652
716
869

770
860
980

0,85
0,83
0,89

2,30
2,30
2,20

4,13
4,11
3,69

ТБ-І-21
ТБ-І-22
ТБ-І-23

1840
2100
2400

2250
2450
2750

0,83
0,86
0,87

1,40
1,38
1,33

1,75
1,60
1,51

ТБ-І-31
ТБ-І-32
ТБ-І-33

2970
3386
3636

3250
3730
3920

0,91
0,91
0,93

1,29
1,19
1,16

1,49
1,42
1,41

Т-ІІ-1

1560

-

-

-

-

ТБ-ІІ-11
ТБ-ІІ-12
ТБ-ІІ-13

1080
1310
1490

1395
1595
1680

0,77
0.82
0.89

1,11
1,12
1,15

1,61
1,42
1,36

Т-ІІІа-І

2150

-

-

-

-

ТБ-ІІІа-І-І
ТБ-ІІІа-ІІ-І

4075
4425

4800
5500

0,85
0,80

2,23
2,56

1,50
2,00

ТБ-ІІІб-ІІ-І
ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ

1420
1800

1950
2320

0,73
0,78

1,35
1,61

1,89
2,77
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Рисунок 3.19 – Поява ліній ЛюдерсаЧернова на лакофарбовому покритті
дослідного зразка під час текучості
матеріалу труби-оболонки
(досягнення зусилля N1)

Рисунок 3.20 – Вигляд
дослідного зразка при
досягненні зусилля N2
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3.3.2 Несуча здатність трубобетонних елементів групи ІІ
До цієї групи були віднесені елементи зі сталевих труб, осердя в яких
були армовані поздовжньою стрижневою арматурою. Програма та методика
дослідження трубобетонних зразків групи ІІ розглянута в розділі 2.1 цієї
роботи. Переріз зразків групи ІІ наведений на рис. 2.3. Під час експерименту
фіксувалися зусилля N1 і N2. Значення цих зусиль та вирахуваних за
формулами (3.1) – (3.3.) коефіцієнтів ефективності наведені в табл. 3.1.
Як було зазначено в Розділі 2 цієї роботи, досліджувалася несуча
здатність трубобетонних елементів у залежності від міцності бетону. Про
характер цієї залежності можна зробити висновок з графіків, що наведені на
рис. 3.21. Як і слід було очікувати, несуча здатність зразків зростала зі
збільшенням міцності бетону приблизно в 1,5 раза.. Різниця між зусиллями
N1 і N2 в цій групі зразків складала приблизно 15-20%, а величина
коефіцієнта п, як це видно з таблиці 3.1, коливалася в межах 0,77…0,89, що є
досить значно більшою величиною, ніж для звичайних трубобетонних
елементів.
N, кН
2000

N2
1500

N1
1000

500

0
13,9

fc.k.prizm, МПа
24,3

29,1

Рисунок 3.21 – Залежність несучої здатності трубобетонних елементів N1, N2
від міцності бетону fc.k.prizm зразків серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12, ТБ-ІІ-13
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На рис. 3.22 наведені графіки значень коефіцієнтів ефективності
трубобетонних елементів mb.cf і ηb.cf зі стрижневим армуванням в залежності
від міцності бетону осердя. У цьому випадку величина коефіцієнтів
ефективності дещо зменшуються в залежності від міцності бетону. Так
значення коефіцієнта mb.cf в залежності від зміцнення бетону коливається в
межах 1,11…1,15, а значення коефіцієнта ηb.cf

–

в межах 1,61…1,36. Можна

зробити висновок, що при наявності стрижневої арматури ефективність
роботи бетону в осерді трубобетонного елемента зменшується.
mb.cf, ɳb.cf
2

ɳb.cf
1,5

1

mb.cf

fc.k.prizm, МПа

0,5
13,9

24,3

29,1

Рисунок 3.22 – Залежність коефіцієнтів ефективності mb.cf і ɳb.cf елементів
серій ТБ-ІІ-11, ТБ-ІІ-12, ТБ-ІІ-13 від міцності бетону fc.k.prizm, МПа
За значеннями заміряних деформацій ε та відомих модулів пружності Е
використаних матеріалів вираховувалися напруження в сталевій трубі та
бетонному осерді. На відміну від сталевої труби, напруження в бетоні
зростають до досягнення втрати несучої здатності зразків.
3.3.3 Несуча здатність трубобетонних елементів підгрупи ІІІа
До цієї підгрупи були віднесені елементи зі сталевих труб, що
заповнені центрифугованим бетоном з внутрішньою порожниною, та зразки,
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в яких внутрішня порожнина була заповнена бетоном. Програма та методика
дослідження трубобетонних зразків підгрупи ІІІа розглянута в розділі 2.1
цієї роботи. Переріз зразків підгрупи ІІІа наведений на рис. 2.4. Під час
експерименту фіксувалися зусилля N1 і N2. Значення цих зусиль та
вирахуваних за формулами (3.1) – (3.3) коефіцієнтів ефективності наведені в
табл. 3.1.
Як було зазначено в Розділі 2 цієї роботи, досліджувалася несуча
здатність трубобетонних елементів у залежності від міцності бетону,
діаметру сталевих труб та виду поперечного перерізу. Як і слід було
очікувати (див. табл. 3.1), несуча здатність зразків зросла у випадку, коли
внутрішня порожнина була заповнена бетоном. Так якщо у випадку
незаповненої бетоном порожнини для зразків серії ТБ-ІІІа-1-1 несуча
здатність N1 дорівнювала 4075 кН, то при заповненні внутрішньої порожнини
бетоном (серія ТБ-ІІІа-11-1) N1 = 4425 кН, тобто несуча здатність зразків
зросла майже на 10%. Різниця між зусиллями N2 виявилася ще більшою: для
зразків серії ТБ-ІІІа-1-1 N2 = 4800 кН, а для зразків серії ТБ-ІІІа-11-1 N2 =
= 5500 кН, різниця складає майже 15%. Цікаво відмітити, що коефіцієнт п у
цьому випадку відповідно дорівнював 0,85 і 0,80.
В табл. 3.1 наведені значення коефіцієнтів ефективності трубобетонних
елементів mb.cf і ηb.cf кільцевого перерізу. Так для зразків серії ТБ-ІІІа-1-1
коефіцієнт mb.cf = 2,23, а для зразків серії ТБ-ІІІа-11-1 ця величина виявилася
дещо більшою, mb.cf = 2,56. При заповненні внутрішньої порожнини бетоном
величина коефіцієнта ефективності роботи осердя також збільшилася від
ηb.cf = 1,50 до ηb.cf =2,00. Таким чином, у цьому випадку значення коефіцієнтів
ефективності залежать від конструктивних особливостей осердя.
3.3.4 Несуча здатність трубобетонних елементів підгрупи ІІІб
До цієї підгрупи були віднесені елементи зі сталевих труб, що
заповнені бетоном з внутрішньою порожниною, утвореною за допомогою
внутрішньої труби, та зразки, в яких внутрішня труба була заповнена
бетоном. Програма та методика дослідження трубобетонних зразків даної
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підгрупи розглянута в розділі 2.1 цієї роботи. Переріз зразків підгрупи ІІІб
наведений на рис. 2.5. Під час експерименту фіксувалися зусилля N1 і N2.
Значення цих зусиль та вирахуваних за формулами (3.1)

–

(3.3) коефіцієнтів

ефективності наведені в табл. 3.1. При комплексному кільцевому перерізі,
коли осердя було підсилене внутрішньою поздовжньою трубою, коефіцієнт
ефективності роботи трубобетонного елемента mb.cf вираховувався за
формулою:

mb,cf 
де Rs1

i

N pb,cf
Rs As  Rs1 As1  Rb,cf Ab

,

(3.4)

As1 – відповідно розрахунковий опір сталі додаткової

внутрішньої труби та площа її поперечного перерізу.
Як було зазначено в Розділі 2 цієї роботи, досліджувалася несуча
здатність трубобетонних елементів у залежності від міцності бетону,
діаметру сталевих труб та виду поперечного перерізу. Як і слід було
очікувати, несуча здатність зразків зросла у випадку, коли внутрішня труба
була заповнена бетоном. Так якщо у випадку незаповненої бетоном
внутрішньої труби для зразків серії ТБ-ІІІб-11-1 несуча здатність N1
дорівнювала 1800 кН, то при заповненні внутрішньої труби бетоном (серія
ТБ-ІІІб-11-11) N1 = 2320 кН, тобто несуча здатність зразків зросла майже на
28%. Різниця між зусиллями N2 виявилася також суттєвою, для зразків серії
ТБ-ІІІб-11-1 N2 = 1950 кН, а для зразків серії ТБ-ІІІб-11-11 N2 = 2320 кН,
різниця складає майже 19%. Цікаво відмітити, що коефіцієнт п у цьому
випадку відповідно дорівнював 0,73 і 0,78.
В табл. 3.1 наведені значення коефіцієнтів ефективності трубобетонних
елементів mb.cf і ηb.cf кільцевого перерізу з осердям, зміцненим додатковою
внутрішньою трубою. Так для зразків серії ТБ-ІІІб-11-1 mb.cf = 1,35, а для
зразків серії ТБ-ІІІб-11-11 ця величина виявилася дещо більшою: mb.cf = 1,61.
При заповненні внутрішньої порожнини бетоном величина коефіцієнта
ефективності роботи осердя також збільшилася від ηb.cf = 1,89 до ηb.cf = 2,77.
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Таким чином, у цьому випадку значення коефіцієнтів ефективності залежать
від конструктивних особливостей осердя.
На рис. 3.23 наведена гістограма значень коефіцієнтів ефективності
трубобетонних елементів mb.cf всіх випробуваних зразків. З неї видно, що
найефективнішими у цьому відношенні виявилися зразки серій ТБ-І-11,
ТБ-І-12 і ТБ-І-13 (mb.cf = 2,30) та ТБ-ІІІа-11-1 (mb.cf = 2,56). Мінімальними
значення mb.cf виявилися в зразках з осердям, армованим поздовжньою
стрижневою арматурою (зразки серії ТБ-ІІ-11, mb.cf = 1,11).
2,56
2,30 2,30

2,23

2,20

1,61

І

1,35

ІІ

ІІІа

ТБ-ІІІб-ІІ1

ТБ-ІІІа-І1
ТБ-ІІІа-ІІ1
ТБ-ІІІб-ІІ-

ТБ-ІІ-13

ТБ-ІІ-12

ТБ-ІІ-11

ТБ-І-33

1,19 1,16 1,11 1,12 1,15

ТБ-І-32

ТБ-І-31

ТБ-І-23

ТБ-І-22

ТБ-І-21

ТБ-І-13

ТБ-І-12

ТБ-І-11

1,40 1,38 1,33
1,29

ІІІб

Рисунок 3.23 – Гістограма значень коефіцієнта mb.cf випробуваних зразків
На рис. 3.24 наведена гістограма значень коефіцієнтів ефективності
роботи бетонного осердя трубобетонних елементів ηb.cf всіх випробуваних
зразків, з якої видно, що найефективнішими у цьому відношенні виявилися
також зразки серій ТБ-І-11, ТБ-І-12 і ТБ-І-13 (ηb.cf = 4,13) та ТБ-ІІІб-11-11
(ηb.cf = 2,77). Мінімальним значення ηb.cf виявилося в зразках з осердям,
армованим поздовжньою стрижневою арматурою (зразки серії ТБ-ІІ-13,
ηb.cf = 1,36).
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Рисунок 3.24 – Гістограма значень коефіцієнта ɳb.cf випробуваних зразків
3.4 Висновки до розділу 3
Результати експериментальних досліджень, що наведені в цьому
розділі дозволяють зробити наступні висновки:
1. Проведення експериментальних досліджень міцності трубобетонних
зразків із різними способами зміцнення осердя (використання високоміцного
бетону, армування бетонного ядра поздовжньою арматурою, осердя
кільцевого перерізу) дає можливість зробити висновки про можливості
кожного з цих способів при отриманні високоефективних несучих
конструкцій.
2. Експериментальні випробування при центральному стиснені зразків
зі сталевих труб, заповнених бетоном, підтвердили підвищену міцність
трубобетону в порівнянні із звичайним залізобетоном при використанні всіх
випробуваних способів зміцнення осердя.
3. При

використанні

осердя

з

високоміцного

бетону

значно

збільшується несуча здатність трубобетонних елементів, хоч ефективність
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роботи бетонного ядра зі збільшенням міцності бетону дещо зменшується.
Особливості

деформувнаня

трубобетонного

елемента

з

осердям

із

високоміцного бетону приблизно такі ж, як і при бетонах звичайної міцності,
але характер руйнування зовсім інший, хрумкий, що негативно позначається
на надійності таких елементів.
4. За рахунок армування осердя поздовжньою стрижневою арматурою
можна значно підвищити як міцність осердя, так і несучу здатність
трубобетонного елемента в цілому. Але ефективність роботи бетону осердя в
цьому випадку дещо зменшується.
5. Ефективно працюють при стисненні трубобетонні елементи з
центрифугованими осердями. Їх несучу здатність можна значно підвищити,
підсилюючи

осердя

внутрішніми

трубами

із

заповненими

бетоном

внутрішніми порожнинами. Такі конструктивні елементи кільцевого перерізу
можуть ефективно працювати особливо тоді, коли необхідно отримати
високу несучу здатність при обмеженому поперечному січенні.
6. При всіх способах підвищення міцності осердя за втрату несучої
здатності трубобетонних елементів слід приймати досягнення стану межі
плинності оболонки, як це прийнято при розрахунку сталевих конструкцій,
хоч в цей момент і не відбувається фактичне повне руйнування конструкції.
Таким

чином

забезпечується

додаткова

надійність

трубобетонних

конструкцій при сприйнятті навантаження.
7. При аналізі значень коефіцієнтів ефективності роботи трубобетону в
цілому mb.cf та ефективності роботи бетонного осердя ηb.cf виявилося, що
найбільше значення (2,56) mb.cf було для елементів кільцевого перерізу, а
найбільше значення ηb.cf (4,13) спостерігалося в елементах зі сталевих труб,
заповнених звичайним бетоном.
8. При визначенні, який спосіб зміцнення осердя необхідно приймати
при проектуванні конструкції необхідно враховувати індивідуально як
особливості умов роботи конструкції, так і її техніко-економічні показники.
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РОЗДІЛ 4
РОЗРАХУНОК ТРУБОБЕТОННИХ ЕЛЕМЕНТІВ
ЗІ ЗМІЦНЕНИМИ ЯДРАМИ ЧИСЕЛЬНИМ МЕТОДОМ

4.1 Передумови до розрахунку стиснутих трубобетонних елементів
чисельним методом
Зміцнення осердя трубобетонного елемента суттєво впливає на його
роботу під навантаженням. Методика розрахунку несучої здатності таких
конструкцій повинна враховувати всі ці особливості. Тому виникла
необхідність у розробці рекомендацій по оцінці напружено-деформованного
стану та несучої здатності трубобетонних елементів зі зміцненими ядрами.
Застосування програмних комплексів, які реалізують процедуру методу
кінцевих елементів для оцінки напруженно-деформованного стану несучих
будівельних конструкцій дозволяє більш широко отримувати поля розподілу
напружень та деформацій, ніж це
дослідження.

Встановлення

дають експериментальні методи

напружено-деформованного

стану

при

досягненні певного граничного стану дає змогу отримати величину несучої
здатності несучої конструкції.
В основу розрахунку покладено такі передумови:
– матеріали, які складають трубобетонний елемент, розглядаються як
ізотропні пружно-пластичні;
– між напруженнями та деформаціями в матеріалах трубобетонного
елемента

приймається

лінійна

залежність

при

досягненні

першого

граничного стану за міцністю;
– протягом

всього

процесу

деформування

поздовжня

вісь

трубобетонного елемента залишається прямою;
– вважається справедливою гіпотеза плоского перерізу;
– геометричні розміри поперечного перерізу та фізичні властивості
матеріалів по довжині трубобетонного елемента не змінюються;
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– вважаємо,

що

труба-оболонка,

бетонне

осердя

та

підкріплення деформуються сумісно;
– зберігається умова статики: сума зусиль на поздовжню вісь дорівнює
нулю;
– труба-оболонка працює в плоскому напруженому стані; бетонне
осердя – в об’ємному; додаткове стрижневе армування – в одновісному на
стиск.

4.2 Розрахунок

напружено-деформованого

стану

стиснутих

елементів
Розрахунок напружено-деформованного стану та оцінка несучої
здатності чисельним методом виконано із застосуванням програмного
комплексу SCAD, в якому реалізовано алгоритм методу кінцевих елементів.
Конструктивно модель дослідних зразків обрано у вигляді складеного тіла
[1]. Тобто дослідні зразки представлено у вигляді укрупнених блоків: осердя
та зовнішня оболонка (серія І); осердя, зовнішня оболонка та додаткове
стрижневе армування (серія ІІ); осердя кільцевого перерізу, зовнішня
оболонка та заповнення (серія ІІІа); осердя кільцевого перерізу, внутрішня і
зовнішня оболонки та заповнення (серія ІІІб).
При формуванні кінцево-елементної схеми використано просторові
елементи двох типів: шестикутний (рис. 4.1, а); восьмикутний (рис. 4.1, б).
а)

б)

Рисунок 4.1 – Типи кінцевих елементів
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Розрахункова схема побудована таким чином, щоб повністю
повторити експериментальні дослідження. Так нижня основа закріплена від
вертикальних переміщень. Тобто на вузли нижнього обрізу розрахункової
моделі накладено в'язі декількох типів. На центральну точку накладено в'язі,
які унеможливлюють її переміщення у напрямку координатних осей
(рис. 4.2, а).
а)

б)

Рисунок 4.2 – Типи в'язей, які накладено на вузли нижнього обрізу елементів
Навантаження передається на верхній обріз дослідного зразка. Для
цього на верхній обріз додано жорстке тіло у вигляді тривимірного, але із
в'язями лише у напрямку головної вісі Z (рис. 4.3).
4.2.1 Розрахунок трубобетонних елементів групи І
Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з осердям із
високоміцним бетоном довели, що до моменту появи текучості в оболонці
остання із бетонним осердям працюють паралельно. Тому при розробці
методики оцінки напружено-деформованного стану таких конструкцій
вважаємо, що труба-оболонка та бетонне осердя працюють паралельно до
того моменту, поки починається текучість труби-оболонки. Надалі бетонне
осердя та оболонка працюються сумісно.
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а)

б)

Рисунок 4.3 – Характеристики жорсткого тіла
Зовнішня оболонка зразків першої серії являє собою порожній циліндр,
а осердя – повнотілий циліндр. При цьому зовнішня поверхня осердя і
внутрішня поверхня оболонки є спільними. Тому при формуванні кінцевоелементної моделі на цій поверхні введено спільні вузли. Оболонка
складається із прямокутних просторових кінцевих елементів (рис. 4.1, б) – 16
елементів по периметру та 16 елементів за висотою (рис. 4.4). Для
моделювання осердя застосовано два типи просторових елементів (рис. 4.1).
Навантаження передавалось на елемент через жорсткий штамп (рис. 4.3).
Остаточний

вигляд

кінцево-елементної

моделі

трубобетонних

елементів із осердями з високоміцного бетону наведено на рисунку 4.4.
4.2.2 Розрахунок трубобетонних елементів групи ІІ
За конструктивною формою відмінністю елементів даного типу є
наявність стрижневого армування у тілі осердя. Згідно пункту 4.1, стрижневе
армування підсилює опір бетонного осердя у поздовжньому напрямку, але у
поперечному напрямку – не працює. Тому для моделювання такого елемента
дослідного зразка запропоновано представити стрижневе армування у
вигляді уявної оболонки. Кінцевими елементами, що складають цю уявну
оболонку є плоскі прямокутні пластини з ортотропними властивостями
(рис. 4.5).
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а)

б)

в)

г)

д)

Рисунок 4.4 – Кінцево-елементна модель трубобетонного елемента кільцевого перерізу (зразки серії І):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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а)

б)

Рисунок 4.5 – Уявна оболонка, що замінює
стрижневе армування:
а – кінцево-елементна модель уявної оболонки;
б – характеристики жорсткості елементів уявної оболонки

Геометричні

характеристики

уявної

оболонки

характеризуються:

діаметром Ds1; товщиною ts1. Стрижневе армування розташовується по кільцю,
тому діаметр уявної оболонки дорівнює відстані від вертикальної вісі
трубобетонного елемента до поздовжньої вісі стрижневої арматури. Товщина
уявної оболонки А's1 обчислюється за умови рівності площі стрижневого
армування Аs1. Загальний вигляд кінцево-елементної моделі зразків серії ІІ
наведено на рисунку 4.6.
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а)

б)

в)

Рисунок 4.6 – Кінцево-елементна модель трубобетонного елемента
кільцевого перерізу (зразки серії ІІ):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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4.2.3 Розрахунок трубобетонних елементів групи ІІІ
Дослідні зразки третьої серії є найбільш складними. За конструкцією
вони розділені на дві підгрупи. Так зразки групи ІІІа складаються з двох або
трьох компонентів: сталева зовнішня труба-оболонка; центрифугований
бетонний циліндр із порожниною; бетонний повнотілий циліндр.
Двокомпонентний

трубобетонний

елемент

кільцевого

перерізу

моделюється за допомогою восьмикутних об’ємних елементів (рис. 4.1).
Навантаження прикладається до верхнього обрізу, а зовнішня поверхня
сталевої труби-оболонки та внутрішня поверхня центрифугованого бетонного
циліндру із порожниною залишаються не завантаженими. По спільній поверхні
в вузлах вони з’єднані (рис. 4.7). На нижню основу накладено в’язі, які
обмежують переміщення відповідних вузлів кінцево-елементної моделі уздовж
координатної вісі Z.
Поперечний

переріз

трикомпонентних

трубобетонних

елементів

кільцевого перерізу групи ІІІа включає заповнення, що виконано з бетону, але з
іншими механічними властивостями. Тому на рисунку 4.8 можна бачити, що
поперечний переріз має кінцеві елементи трьох типів жорсткості. Для
моделювання заповнення застосовано шестикутні об’ємні кінцеві елементи. На
рисунках 4.7 – 4.8 наведено кінцево-елементні моделі дослідних зразків
підгрупи ІІІа.
Конструктивною

особливістю

трубобетонних

елементів

кільцевого

перерізу підгрупи ІІІб є те, що осердя розділено на дві зони: зовнішню та
внутрішню. Розділення це виконано за рахунок введення додаткової трубиоболонки. Зовнішня і внутрішня труби-оболонки та шар бетону між ними
моделюються за допомогою восьмикутних об’ємних елементів (рис. 4.9).
Заповнення порожнини внутрішньої труби моделюється за допомогою
шестикутних об’ємних елементів (рис. 4.10). Навантаження прикладалось до
верхнього обрізу через жорсткий штамп. На центральну точку нижнього обрізу
накладено в’язі, що унеможливлюють переміщення уздовж осей X,Y,Z. Інші
вузли нижнього обрізу мали змогу переміщуватись уздовж осей X,Y.
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а)

б)

в)

Рисунок 4.7 – Кінцево-елементна модель трубобетонного елемента
кільцевого перерізу (зразки ТБ-ІІІа-І-І):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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а)

б)

в)

Рисунок 4.8 – Кінцево-елементна модель трубобетонного елемента
кільцевого перерізу (зразки ТБ-ІІІб-ІІ-І):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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а)

б)

в)

Рисунок 4.9 – Кінцево-елементна модель трубобетонного елемента
кільцевого перерізу (зразки ТБ-ІІІб-ІІ-І):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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а)

б)

в)

Рисунок 4.10 – Кінцево-елементна модель трубобетонного
елемента кільцевого перерізу (зразки ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ):
а – загальний вигляд; б – вид збоку; в – поперечний переріз
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4.3 Розрахунок несучої здатності
Завантаження виконувалось ступенями – по 0,1 від N1. В якості
руйнуючого зусилля N1 було прийнято відповідне експериментальне значення
(див. табл. 3.1). При досягненні показників 0,8·N1, ступені завантаження
приймались рівними 0,05 від N1. За результатами експериментальних та
чисельних досліджень графіки розвитку поздовжніх деформацій.
В якості несучої здатності трубобетонних елементів із зміцненими
осердям усіх досліджуваних типів прийняти величину зовнішнього зусилля, яке
відповідає початку текучості сталі зовнішньої труби-оболонки (див. розд. 3). З
метою уніфікації при чисельних дослідженнях цей момент фіксувався
досягненням поздовжніми відносними деформаціями величини 200×10-5.
Результати обчислення несучої здатності трубобетонних елементів із
зміцненими осердями усіх трьох серій наведено у таблиці 4.1.
Спосіб спирання крайніх обрізів дослідних зразків суттєво впливав на
результати оцінки несучої здатності чисельним методом. В програмному
комплексі SCAD є можливість забезпечити різні способи закріплення. Так в
ході чисельних експериментів вузли верхнього та нижнього обрізів можна було
закріпити від лінійних та кутових переміщень. Для цього вводяться в’язі.
Наявність в’язей від кутових переміщень призводить до появи додаткових
силових факторів, які в ході фізичного експерименту не проявлялись. Тому такі
види в’язей взагалі не застосовувались. Лінійні в’язі встановлювались у
напрямку трьох координатних осей. На рисунку 4.11 проілюстровано, як
впливає кількість лінійних в’язей в кожному вузлі. Так при закріплені вузлів
крайніх обрізів в граничному стані дослідний зразок деформувався у вигляді
«діжки» (рис. 4.11, а). Якщо встановити обмеження на лінійні переміщення
вузлів крайніх обрізів уздовж поздовжній вісі Z, тоді в процесі деформування
зразок лише збільшує товщину (рис. 4.11, б). Такий характер деформування
більш відповідає результатам фізичних експериментів.
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а)

б)

Рисунок 4.11 – Аналіз способів закріплення верхнього та нижнього обрізів
зразків: а – вузли закріплено від переміщення по осях X,Y,Z; б – вузли верхнього обрізу
закріплено від переміщення уздовж осей X,Y,Z, а нижнього – лише Z
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Крім того, варто зазначити, що поява таких гофр у приопорній
зоні значно збільшує напруження в трубі-оболонці порівняно із середньою (за
висотою) ділянкою. Таке перевищення сягає 15 – 20 %. Як наслідок, знижується
несуча здатність трубобетонних елементів зі зміцненими осердями при
чисельних експериментальних дослідженнях. Тому в проведених дослідженнях
застосовувались в’язі лише уздовж вісі Z.
Характерний
результатами

розподіл

чисельних

напружень по

експериментів

тілу

дослідного

наведено

на

зразка

рисунку 4.12.

за
На

рисунку 4.13 наведено характерний розподіл деформацій по трубобетонному
елементу зі зміцненими осердями.

4.4. Порівняння результатів

розрахунку

з

експериментальними

даними
Чисельне

моделювання

дає

змогу

більш

широко

проаналізувати

напружено-деформований стан та несучу здатність стиснутих несучих
конструкцій. Крім того, є можливість провести нескінчену кількість досліджень
конструкцій з різними фізико-механічними властивостями застосованих
матеріалів та при різних видах навантаження. Те, чого практично неможливо
провести

шляхом

фізичного

експерименту.

Але

успіх

чисельних

експериментальних досліджень можливий лише при адекватному моделюванні.
При проведенні чисельних досліджень було висунуто ряд передумов, які
наведено у п. 4.1. Частина цих умов була прийнята на сонові результатів
експериментальних досліджень, а частина на основі логічних міркувань. Для
того щоб оцінити ступінь важливості цих припущень, в роботі виконано
порівняння

величин

несучої

здатності,

отриманих

за

результатами

експериментальних досліджень із результатами чисельних досліджень на
кінцево-елементних

моделях

відповідних

зразків.

Теоретичне

значення

обчислювалось за двома принциповими припущеннями – бетон осердя працює
як пружній або пружно-пластичний матеріал.
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а)

б)

Рисунок 4.12 – Розподіл напружень по трубобетонному елементу
зі зміцненим осердям серії ТБ-І-22
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а)

Рисунок 4.13 – Розподіл деформацій по трубобетонному елементу зі
зміцненим осердям (група І)
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Результати порівняння наведено в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Порівняння значень несучої здатності
випробуваних зразків груп І, ІІ, ІІІ
Серія
зразків

Несуча здатність (N1),
кН
експеритеоретична
теоретична
ментальна,
за умови
за умови
пружної
пластичної
роботи
роботи
бетону,
бетону,
exp
teor1
N1
N1
N1teor2

Різниця,
%
N1exp

N1exp

та

та

N1teor1

N1teor2

ТБ-І-11
ТБ-І-12
ТБ-І-13

652
716
869

721
768
922

694
739
894

10,6
7,2
6,1

6,4
3,2
2,9

ТБ-І-21
ТБ-І-22
ТБ-І-23

1840
2100
2400

2066
2230
2566

2009
2207
2582

12,3
6,2
6,9

9,2
5,1
7,6

ТБ-І-31
ТБ-І-32
ТБ-І-33

2970
3386
3636

3273
3694
3832

3196
3572
3789

10,2
9,1
5,4

7,6
5,5
4,2

ТБ-ІІ-11
ТБ-ІІ-12
ТБ-ІІ-13

1080
1310
1490

1176
1357
1568

1149
1359
1542

8,9
3,6
5,2

6,4
3,7
3,5

ТБ-ІІІа-І-І
ТБ-ІІІа-ІІ-І

4075
4425

4536
4753

4450
4691

11,3
6,0

9,2
7,4

ТБ-ІІІб-ІІ-І
ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ

1420
1800

1536
1913

1522
1908

8,2
6,3

7,2
6,0

У випадку коли матеріал осердя працює як пружній різниця між
експериментальними та чисельними результатами в середньому складає
7,72 %,. При врахування пружно-пластичних властивостей бетону осердя
середнє значення різниці склало 5,94 %.
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4.5. Висновки з розділу
За результатами проведених чисельних досліджень можна зробити такі
висновки:
1. При чисельних дослідженнях коротких трубобетонних елементів зі
зміцненими осердями потрібно передбачати можливість вільного переміщення
вузлів крайніх обрізів кінцево-елементної моделі у своїй площині.
2. При моделюванні роботи стрижневої арматури в трубобетонних
елементах зі зміцненими осердями можна представити її у вигляді уявного
циліндру із площею поперечного перерізу, який дорівнює площі стрижневого
армування. При цьому механічні властивості такого циліндру повинні мати
ортотропной характер.
3. При застосування високоміцних бетонів в якості осердя трубобетонних
елементів при чисельних дослідженням можна вважати, що вони працюють
пружно на всіх етапах роботи під навантаженням, аж до моменту досягнення
граничного стану.
4. Запропоновані передумови

до

чисельного

моделювання

роботи

трубобетонних елементів зі зміцненими осердями досліджуваних типів
дозволили побудувати адекватні кінцево-елементні моделі. Так за порівнянням
результатів фізичного та чисельного експериментальних досліджень величина
різниці між відповідними

несучими здатностями склала 5,94…7,72 %.

Коефіцієнт варіації дорівнює 0,78.
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РОЗДІЛ 5
АНАЛІТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК СТИСНУТИХ ТРУБОБЕТОННИХ
ЕЛЕМЕНТІВ ЗІ ЗМІЦНЕНИМИ ЯДРАМИ

5.1 Загальні положення та передумови
В роботі було проведено експериментальні дослідження. Програма та
результати цих досліджень наведено у розділах 2 та 3. За результатами
експериментів вдалось встановити характер руйнування дослідних зразків
різних

конструктивних

форм,

розподіл

деформацій

на

всіх

етапах

завантаження.
Для оцінки напружено-деформованного стану введено такі передумови:
– матеріали, які використано для виготовлення трубобетонних елементів,
представляються собою ізотропні тіла;
– робота під навантаженням сталевої стрижневої арматури та сталевої
оболонки представлено у вигляді діаграми Прандтля;
– робота під навантаженням бетону представлено у вигляді власної
діаграми роботи;
– бетонне осердя, стрижневе армування та сталеві оболонки на всьому
періоду завантаження працюють сумісно;
– в трубобетонних елементах із зміцненим осердям за рахунок
високоміцного бетону бетонне осердя та трубо-оболонка працюють паралельно
до моменту досягнення плинності у трубі-оболонці, і не впливають один на
одного;
– протягом всього процесу деформування бетонне осердя працює із
конструкційною та арматурною сталю сумісно;
– матеріали, які складають трубобетонний елемент, розглядаються як
ізотропні пружно-пластичні;
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– між

напруженнями

та

деформаціями

в

матеріалах

трубобетонного елемента приймається лінійна залежність при досягненні
першого граничного стану за міцністю;
– протягом всього процесу деформування поздовжня вісь трубобетонного
елемента залишається прямою;
– вважається справедливою гіпотеза плоского перерізу;
– геометричні розміри поперечного перерізу та фізичні властивості
матеріалів по довжині трубобетонного елемента не змінюються;
– вважаємо, що труба-оболонка, бетонне осердя та підкріплення
деформуються сумісно;
– зберігається умова статики: сума зусиль на повздовжню вісь дорівнює
нулю;
– труба-оболонка працює в плоскому напруженому стані; бетонне осердя –
в об'ємному; додаткове стержньове армування – в одновісному на стиск.

5.2 Напружено-деформований

стан

трубобетонних

елементів

зі

зміцненими ядрами
З початку розглянуто роботу трубобетонних елементів зі зміцненими
ядрами за умови пружної роботи сталі та бетону. В загальній постановці задача
оцінки

напружено-деформованного

стану

трубобетонних

елементів

зі

зміцненими ядрами полягає у знаходженні п'ятнадцяти невідомих:
– переміщення и, v, w;
– деформації
– напруження

.

Значення цих невідомих повинні задовольняти рівняння механіки
суцільного середовища в області, зайнятій дослідним елементом:
– рівняння рівноваги [51]:
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 x  xy  xz


 0;
x
y
z
 yx  y  yz


 0;
x
y
z
 zx  zy  z


 0,
x
y
z

(5.1)

– умовам на поверхні:
 x cosn , x   xy cos n , y   X n  0;
 yx cos n , x    y cosn , y   Yn  0;

(5.2)

 zx cos n , x   zy cosn , y   Z n  0 ,

– на боковій поверхні:

 xz  f1 ;
де

 yz  f 2 ;

 z  f3 ,

(5.3)

– задані функції на основах

Напруження представляються через деформації за фізичними рівняннями
Гука:
 x    2  x ;

 xy   xy ;

 y    2  y ;

 yz   yz ;

 z    2  z ;

(5.4)

 zx   zx ,

де

.

Деформації виражаються через переміщення за рівняннями Копій:

u
;
x
v
 ;
y
w

;
z

x 
x
x

u v
 ;
y x
v w
 yz   ;
z y
w u
 zx 
 .
x z

 xy 

(5.5)

Експериментально доведено, що залежність між стискаючим зусиллям та
деформаціями не зберігає лінійної залежності, при досягненні 70-90 % від N1і
отримує криволінійний характер. Причиною цьому є поява пластичних
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деформацій.

Застосування

положень

теорії

пружно-пластичних

деформацій, як вказував А.А. Ильюшин [61], можливе лише в умовах простого
завантаження. Тобто тоді, коли всі складові тензору деформацій змінюються
пропорційно до одного параметра. За таких умов працює закон узагальнених
кривих. При будь-якому напруженому стані діаграма і – і подібна до діаграми

 – позд при одновісному стиску (рис. 5.1). Але при цьому замінюється модуль
пружності на змінний МОДУЛЬ Е':

 i  Ei ,
де  i , – інтенсивність напружень,
i 

1
2

(5.6)

 x   y 2   y   z 2   z   x 2  6 xy2  2yz  xz2 ;

 i – інтенсивність деформацій,

i 

2
21   



x

  y 2   y   z 2   z   x 2 

3 2
 xy   yz2   xz2 ;
2





E   tg – січний модуль деформації.



M1



M2




M3

N

MN

E1 E2

N

E

1



2 3

Рисунок 5.1 – Залежність модуля деформацій бетонного осердя
від деформацій

110

Для опису роботи сталі труби-оболонки та сталевої арматури
прийнято залежність у вигляді [42]:

 i  E 1      i ,

(5.7)

де   f  i , – функція інтенсивності деформацій, відмінна від нуля лише
після появи пластичних деформацій.
Діаграму роботи сталі представляємо у вигляді двогілкової (рис. 5.2).
Перша гілка є зоною пружних деформацій і характеризується модулем
деформацій E   tg  E s ; друга – зоною зміцнення, яка характеризується
E   tg  E s .


S,u
E"S

S,y

ES0


S,y
Рисунок 5.2 – Залежність модуля деформацій сталевої оболонки
від деформацій
Тоді

  sy
 si  E s 0 1    1 
 si


  sy 
E "s
   ;   1 
де   1 
;

E
si 
s0


 si


 si ,


2 1    2  2
3


2








1

 .
sx
sz
sz
sx

3 1  2 
 1   2


(5.8)
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В разі передачі навантаження на трубобетонний елемент через
штамп на комплексний переріз доля зусилля розподіляється між бетонним
осердям та оболонкою відповідно до співвідношення:

P  Pc  Ps ,

(5.9)

де Pc та Ps – доля зовнішнього зусилля, яка сприймається окремими
частинами поперечного перерізу трубобетонного елемента, а саме бетону та
труби-оболонки.
Інтенсивність зовнішнього навантаження на верхній обріз:

qz 

P
,
A

(5.10)

де А – площа комплексного перерізу трубобетонного елемента.
Інтенсивність зовнішнього навантаження на окремі елементи перерізу:

P
qсz  с ,
Aс

P
q sz  s
As

(5.11)

Невідомим залишається розподіл зовнішнього зусилля між бетоном та
сталевою частиною. Переміщення крайніх перерізів бетону та сталі уздовж вісі
Z відбувається спільно:


де  сz  сz ,
Eс

 сz   sz ,

(5.12)

 cz  sz
E

, = >  sz   cz s   cz  n ,
Ec
Es
Ec

(5.13)


 sz  sz ;
Es

P
P
 сz  с ,  sz  s
Ac
As
Тому

E
де n  s .
Ec
Для визначення величини контактного зусилля використано результати,
які викладено в роботі [16] Вайнберга Д.В. На рисунку 5.3 наведено
геометричну частину задачі.
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Так, у випадку, коли довжина оболонки та осердя має однакову
величину, тоді величина контактного тиску дорівнює:

,

(5.14)

d2

d

2
 1  1 k 2

1  1  k1
2


 1 
 2 
 E2  1 k 2

E1  1  k 2




1
2

d1

p


d

1
2

Рисунок 5.3 – Схема до визначення величини контактного зусилля
між елементами поперечного перерізу трубобетонного елемента
де  – різниця діаметрів поверхонь контакту до спряження, см;

d – діаметр поверхні контакту, см;
d
k1  1 – відношення діаметрів внутрішнього тіла;
d
d
k 2  2 – відношення діаметрів зовнішнього тіла;
d
d1 – внутрішній діаметр внутрішнього тіла;
d 2 – зовнішній діаметр зовнішнього тіла;
E1 , 1 – модуль деформації та коефіцієнт поперечної деформації
внутрішнього тіла;

E1 , 1 – модуль деформації та коефіцієнт поперечної деформації
зовнішнього тіла.
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Алгоритм розрахунку включає такі етапи:
1. На першому етапі встановлюється доля зусилля, яка розподіляється
між елементами поперечного перерізу трубобетону (бетон, сталева зовнішня
труба, сталева внутрішня труба, додаткове армування), залежно від конструкції
дослідного зразка.
2. Оцінюється напружено-деформований стан бетонного осердя.
3. Оцінюється напружено-деформований стан сталевої оболонки.
4. Оцінюється напружено-деформований стан додаткового армування.
5. Обчислюються величини і встановлюється знак розходження між
початковим радіусом поверхні контакту між бетонним ядром та сталевою
трубою.
6. Визначається величина контактного зусилля між бетоном та сталевою
трубою.
7. Повернення і виконання п.п. 2 – 6.
8. Уточнюються значення модулів пружності матеріалів і порівнюються із
значеннями на початку розрахунку.
9. В разі розходження значень модулів пружності більш ніж на 3%, за
уточненими величинами повторюється виконання п.п. 2 – 8. В іншому випадку
– перехід до виконання п. 10.
10. Порівняння величини поздовжньої деформації сталевої труби із
граничним значенням (приблизно 20010-5).
11. При виконанні умови п. 10, розрахунок завершується і фіксується
величина зовнішнього зусилля та поздовжнього напруження у бетонному ядрі.
В іншому випадку виконується збільшення зовнішнього зусилля на величину
приросту (ΔN) і повторюється розрахунок за п.п. 2 – 10.
На рисунку 5.4 наведено блок-схему розрахунку несучої здатності
трубобетонних елементів зі зміцненими ядрами.
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D, t, rb, Rb, Eb0, μb0,
Rs, Es0, μs0, N0sb, ΔN
i = 1; P = 0; N1sb = ΔN
qsb = Nisb / Asb; Nis = qsb·As; Nib = qsb·Ab

Nisb = Nisb + ΔN

Встановлюємо елементи
напружено-деформованного
стану сталевих елементів:
σθs; σzs; τθzs;
θs; zs; γθzs;
us; ωs

Встановлюємо елементи
напружено-деформованного
стану бетонних елементів:
σrb; σθb; σzb; τzrb;
rb; θb; zb; γzrb;
ub; ωb

Уточнюємо характеристики
сталі:
i
E s = f (σi; i);
ris = rs + us

Уточнюємо характеристики
бетону:
i
E b = f (σi; i); μb = θs / zs;
rib = rb + ub

Δsb = rs – rb

Так

Δsb ≥ 0

Встановлюємо величину
контактного тиску Р

Ні

zs ≤ 20010-5

Так

i=i+1

Ні

Nsb, σzb

Рисунок 5.4 – Блок-схема алгоритму розрахунку трубобетонних
елементів зі зміцненими ядрами
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5.2.1 Трубобетонні елементи з осердям з високоміцного
бетону
Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з осердям із
високоміцним бетоном довели, що до моменту появи текучості в оболонці
остання із бетонним осердям працюють паралельно. Тому при розробці
методики

оцінки

напружено-деформованного

стану

таких

конструкцій

вважаємо, що труба-оболонка та бетонне осердя працюють паралельно до того
моменту, поки починається текучість труби-оболонки (рис. 5.5). Надалі бетонне
осердя та оболонка працюють сумісно.
1–1

P
rс

1

qzs

qzc

qzs

rs

1
t
D
qzs

P

qzc

qzs

Рисунок 5.5 – Розрахункова схема трубобетонного елемента з осердям
з високоміцного бетону
Особливістю деформування дослідних зразків є симетричність відносно
центральної вісі. Для зручності напружено-деформований стан описується за
допомогою циліндричних координат. В цьому випадку компоненти напруженодеформованного стану не залежать від кута  (рис. 5.5).
Розглянемо окремо напружено-деформований стан бетонного осердя із
високоміцного бетону та сталевої оболонки.
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Бетонне осердя являє собою суцільне циліндричне тіло. За умови
вісесимметричної задачі, його напружено-деформований стан характеризується
напруженнями (  r ,   ,  z ,  rz ), деформаціями (  r ,  ,  z ,  rz ) та
переміщеннями ( u , w ). Для їх знаходження використано рівняння рівноваги,
геометричні рівняння та рівняння сумісності. Так рівняння рівноваги мають
вигляд:

 r  rz  r   


 0;
r
z
r
 z  rz  rz


 0,
z
r
r

(5.15)

де  r – нормальні радіальні напруження в напрямку радіусів;

  – нормальні тангенціальні напруження в перпендикулярному
напрямку;

 z – нормальні поздовжні напруження в напрямку вісі Z;
 zr   rz – дотичні напруження в площині перпендикулярній до вісі Z
та площині паралельної до вісі Z.
а)

qzs

qzs

qzs

qzs

б)

qzc

qzc

Рисунок 5.6 – Розрахункові схеми труби-оболонки (а)
та бетонного осердя (б) із високоміцного бетону
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Деформації та переміщення пов’язані залежностями:

u
;
r
u
  ;
r
w
z  ;
r
u w
 rz   ,
z r

r 

(5.16)

де  r – деформації в радіальному напрямку;

 – деформації в тангенціальному напрямку;
 z – деформації в напрямку вісі Z;
u – переміщення в радіальному напрямку;
w – переміщення в напрямку вісі Z.
Рівняння сумісності в циліндричних координатах при симетричному
розподілі напружень мають вигляд:

1  2
  r   r     

 0;
2
2
1


r
r
2
1 1 
2
     r     
   0;
2
1


r r
r
2
1  
 2 z 

 0;
1   z 2
 rz
1  2
2
  rz 


 0,
r 2 1   rz
2

де  2 

2

(5.17)

2

1  2
  
;
2 r r
2
r
z

   r      z – сума напружень.
Таким чином, рівняння (5.15 – 5.17) складають систему рівнянь для опису
напружено-деформованного стану бетонного осердя трубобетонних елементів
із високоміцного бетону.
Для пошуку вирішення задачі застосуємо функцію напружень φ, яка
повинна задовольняти рівняння:
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 2

1   2
 

 0,
r 2 r r z 2

(5.18)

де φ – довільна функція.
Тоді напруження визначаються за формулами:

  2
 2 
r 
  
;
z 
r 2 

1 
     2   ;
z 
r r 
 
 2 
2
z 
2      2 ;
z 
z 
 
 2 
2
 rz 
1      2 .
r 
z 

(5.19)

В роботі [54] запропоновано використати функцію напружень у вигляді:





  z C1r 2  C2 z 2 .

(5.20)

Тоді напруження визначаються за такими формулами:

 r     2C1 1  2    6 C2 ;
 z  4C1 2     6C2 1   ;
 rz  0 ,
де C1 


qz ;
21   

C2 

(5.21)

1 2
qz ;
61   

q z – інтенсивність зовнішнього зусилля уздовж вісі Z на крайніх
перерізах бетонного осердя.
Після підстановки C1 та C2 отримуємо напруження  r      rz  0 ,  z  q z .
Труба-оболонка являє собою порожнинне циліндричне тіло з тонкою
стінкою. Поперечною деформацією уздовж її радіусу можна знехтувати. Тому
для

опису

напружено-деформованного

стану

замінюємо

оболонку

циліндричною поверхнею, яка проходить через середній радіус. Розрахунок
виконується як для порожньої труби, за методикою [139].
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5.2.2

Трубобетонні елементи з

осердям,

що армовані

поздовжньою арматурою
Особливістю такого роду трубобетонних елементів є те, що бетонне
осердя додатково у поздовжньому напрямку армовано додатковою арматурою.
Тобто в поздовжньому напрямку чинить опір бетонне осердя та сталева
арматура, а у поперечному – лише бетонне осердя. Для можливості теоретично
описати роботу стрижневого армування в умовах трубобетону враховано той
факт, що стрижні розташовано рівномірно по колу. Тому в поперечному
перерізі стрижневе армування представлено у вигляді умовного кільця з
можливістю вільно деформуватися бетону (рис. 5.7).
Оцінка напружено-деформованного стану таких конструкцій схожа до
методики для трубобетонні елементи з осердям з високоміцного бетону. Лише
додається у поздовжньому напрямку робота додаткового армування, яке
працює в умовах одновісного напруженого стану.
1–1

P

1

1

qzs

q'zs

q'
qzc zs

qzs

r's
rс

P

qzs

q'zs

qzc

q'zs

qzs

Рисунок 5.7 – Розрахункова схема трубобетонного елемента з осердям,
армованим поздовжньою арматурою
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5.2.3 Трубобетонні елементи з багатошаровим осердям
Утворювати багатошарові перерізи стиснутих трубобетонних елементів
можна різними шляхами. Тому варто виділити спільні в усіх цих випадках. Так
бетонне ядро у загальному випадку представляє собою порожній товстостінний
циліндр. Залежно від конструкції, цей циліндр може бути завантажений не
тільки зі сторони крайніх перерізів, а також і з бокових сторін (рис. 5.8).
Знайдемо напруження в бетонного осердя. У найбільш узагальненому
вигляді таке осердя представляємо у вигляді циліндричного тіла із порожниною
у середині (рис. 5.8.). На зазначений елемент діє рівномірний тиск по чотирьох
поверхнях: тиск із внутрішньої сторони – qа; тиск із зовнішньої сторони – qb;
тиск на верхню та на нижню основи – qz.
В якості функції напружень приймаємо поліном третього ступеня. В
роботі [54] вказується, що така функція задовольняє рівнянню (5.18).

  C1  z  ln r  C 2  r 2  z  C3  z 3 ,

(5.22)

При цьому напруження дорівнюють:

C
 r  1  2C 2 1  2    6 C3 ;
r2

(5.23)

C
    1  2C2 1  2    6 C3 ;
r2

(5.24)

 z  4C 2 2     6C3 1    ;

(5.25)

 rz  0 .

(5.26)

Для визначення коефіцієнтів C1, C2 та C3 задаємось умовами на поверхні.
На бокових поверхнях та на основах дотичні напруження дорівнюють нулю.
Але відрізняються від нуля нормальні напруження на цих поверхнях. Так на
бокових поверхнях:

 r r a   qa ;

(5.27)

 r  r b    q b .

(5.28)

 z  q z ,

(5.29)

На основах:
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qz

qa
qa

r1

rc

qb

qb
d1
d

qz
Рисунок 5.8 – Розрахункова схема бетонного осердя кільцевого перерізу в
багатошарових трубобетонних елементах
Таким чином отримуємо три рівняння для знаходження невідомих
коефіцієнтів C1, C2 та C3:

C1

 2C 2 1  2    6 C3   qa ;

(5.30)

 2C 2 1  2    6 C3   qb ;

(5.31)

4C 2 2     6C3 1      q z ;

(5.32)

ra2
C1
rb2

Після вирішення із цих рівнянь отримано коефіцієнти:

 ra2 qb  q a 
C1 
;
 r2 
1  a 
 r2 

b 

(5.33)
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(5.35)

Тоді напруження дорівнюють:





2
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r q  q  q
2
1 2 2  qz ra qb  qa 
r   a b a  z 



q

b ; (5.36)
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C
    1  2C2 1  2    6 C3 ;
r2

(5.37)

 z  q z ;

(5.38)

 rz  0 .

(5.39)

Підставляючи рівняння напружень у рівняння Гука, знайдемо відносні
деформації уздовж вісі Z:

z 

u 1
  z    r     .
r E

(5.40)

Сталеві оболонки в багатошарових трубобетонних елементах можуть
розташовуватись як зовні, так і додатково в середині. На рисунку 5.9 наведено
розрахункові схеми сталевих труб у багатошарових трубобетонних елементах.
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а)

qz

б)

qz

в)
qb

qb

qb

г)
qb

qz

qz

Рисунок 5.9 – Розрахункова схема труби-оболонки
в багатошарових трубобетонних елементах:
а – зовнішня труба-оболонка; б – внутрішня труба-оболонка;
в – поперечний переріз зовнішньої труби-оболонки;
г – поперечний переріз внутрішньої труби-оболонки
Для можливості побудови методики оцінки напружено-деформованного
стану сталевої труби необхідно врахувати декілька факторів: розрахунок
трубобетону виконується за ітераційною методикою зі зміною параметрів
пружності; в межах окремого етапу розрахунку роботу сталевої труби вважаємо
пружною; напружено-деформований стан труби вважаємо сумою станів при
простих завантаженнях. Так в якості простих завантажень приймаємо:
поздовжній стиск; рівномірний внутрішній стиск; рівномірний зовнішній стиск.
Для цього використаємо відомі результати з роботи [139].

5.3 Розрахунок

несучої

здатності

трубобетонних

елементів

та

інженерна методика розрахунку
Для оцінки несучої здатності трубобетонних елементів зі зміцненими
ядрами сформульовано такі передмови:
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– в якості несучої здатності приймається момент досягнення
трубою-оболонкою текучості;
– поздовжня вісь трубобетонного елемента зі зміцненим осердям
залишається прямою до самого моменту руйнування;
– труби-оболонки із бетонним осердям працюють сумісно, крім випадків,
які зазначаються окремо;
– зміцнене бетонне осердя трубобетонних елементів знаходиться в
умовах об’ємного напружено-деформованного стану;
– сталева труба-оболонка працює в умовах двовісного напруженого
стану, а стрижневе армування – в умовах лінійного напруженого стану і
сприймає лише поздовжні зусилля.
У загальному вигляді несуча здатність стиснутих трубобетонних
елементів зі зміцненим осердям без урахування гнучкості визначається за
формулою:

F   Ni ,

(5.42)

де F – поздовжнє зовнішнє стискаюче зусилля, що діє на трубобетонний
елемент;

N i – поздовжнє внутрішнє зусилля, що виникає в окремих елементах
поперечного перерізу трубобетонного перерізу, i  c; a ; s  .
Далі наведено формули визначення несучої здатності трубобетонних
елементів зі зміцненим осердям:
а) трубобетонні елементи з осердям з високоміцного бетону:

F   c  Ac  f cd   a  Aa  f yd ,

(5.43)

де Ac , Aa – площа поперечного перерізу бетону та конструкційного
сталевого профілю (рис. 5.10, а);

f cd – розрахункове значення міцності бетону на стиск;

f yd – розрахунковий опір конструкційної сталі на границі текучості;
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 c , a – коефіцієнти, які характеризують ступінь використання
міцності бетону та конструкційної сталі.
а)

б)
Aa

Aa

Aс

As

в)

Aс

г)
Aa

A'c

Aa

Aс

A'a

Aс

Рисунок 5.10 – Поперечні перерізи трубобетонних елементів зі
зміцненим осердям: а – високоміцним бетоном; б – стрижневим армуванням;
в – багатошаровим бетоном; г – багатошаровою оболонкою
Експериментальні дослідження трубобетонних елементів з осердям із
високоміцним бетоном довели, що до моменту появи текучості в оболонці
остання із бетонним осердям працюють паралельно. Тому при розробці
методики

оцінки

напружено-деформованного

стану

таких

конструкцій

вважаємо, що труба-оболонка та бетонне осердя працюють паралельно. За
результатами власних досліджень (див. розд. 3) значення коефіцієнту  c варто
приймати рівним 0.8, а коефіцієнту  a рівним 1.
б) трубобетонні елементи
арматурою:

з

осердям,

що

армовані поздовжньою
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*
F  Ac  f cd
  a  Aa  f yd   s  As  f sd ,

де Ac , Aa , As – площа поперечного перерізу бетону, конструкційного сталевого
профілю та арматурної сталі (рис. 5.10, б);
*
f cd
– розрахункове значення міцності бетону на стиск в умовах

трубобетону;

f yd – розрахунковий опір конструкційної сталі на границі текучості;
f sd – розрахунковий опір арматурної сталі на границі текучості;

 a , s – коефіцієнти, які характеризують ступінь використання міцності
бетону, конструкційної сталі та арматурної сталі.
*
Розрахункове значення міцності бетону в трубобетоні f cd
визначається

за формулою [146]
*
f cd
 0,65  С  1  16,1  pb    ,

(5.45)

де C – клас бетону за міцністю призми;

 pb – коефіцієнт армування трубобетону конструкційною сталю оболонки;
 – коефіцієнт, що приймається залежно від класу бетону за міцністю на
стиск [там же]
Для випадків, коли є дані власних досліджень, розрахункове значення
*
міцності бетону в трубобетоні f cd
визначається за формулою
*
f cd
   f сd ,

(5.46)

де f сd – розрахункове значення міцності бетону на стиск;

 – коефіцієнт ефективності роботи бетону у трубобетоні.
Значення коефіцієнта  a приймається рівним 1. Значення коефіцієнта  s
визначається за формулою:

s 

f yd
f sd

.

(5.47)
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в) трубобетонні елементи з багатошаровим осердям:
'
F   с Ac  f сd   'с A'c  f сd
  a  Aa  f yd ,

де Ac , A'c , Aa – площа

поперечного

перерізу

кільцевого

(5.48)
шару бетону,

внутрішнього бетону та конструкційного сталевого профілю (рис. 5.10, в);

 с , 'с , a – коефіцієнти, які характеризують ступінь використання
міцності бетону, конструкційної сталі та арматурної сталі.
г) трубобетонні елементи з осердям, що армовано додатковою оболонкою

F   с Ac  f сd   a  Aa  f yd   'a  A'a  f 'yd ,
де Ac , Aa , A'a – площа

поперечного

перерізу

кільцевого

(5.49)
шару бетону,

зовнішньої оболонки та внутрішньої оболонки (рис. 5.10, г);

 с , a , 'a – коефіцієнти, які характеризують ступінь використання
міцності бетону та конструкційної сталі зовнішньої та внутрішньої оболонок;

f 'yd – розрахунковий опір конструкційної сталі на границі текучості
внутрішньої оболонки.
Значення коефіцієнта  a приймається рівним 1. Значення коефіцієнта

 'a визначається за формулою
a 

f yd
f 'yd

.

(5.50)

Несучу здатність трубобетонних елементів зі зміцненим осердям можна
визначати шляхом приведення поперечного перерізу до сталевого. Тоді виникає
можливість використовувати у підрахунках табуйовані значення коефіцієнтів
поздовжнього згину. Тоді несуча здатність визначається за формулою:

F  f yd  Ared ,

(5.51)

де f yd – розрахунковий опір конструкційної сталі на границі текучості;

Ared – площа поперечного перерізу, приведена до сталі зовнішньої труби.
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Значення

величини

Ared

визначається

залежно

від

конструктивного вирішення зміцнення осердя трубобетонного елемента:
а) трубобетонні елементи з осердям з високоміцного бетону:

Ared  Aс

Ec
 Aa ,
Ea

(5.52)

де Ac , Aa – площа поперечного перерізу бетону та конструкційного сталевого
труби-оболонки;

E c – модуль деформації бетону в момент досягнення граничного зусилля
трубобетонним елементом;

E a – модуль пружності конструкційної сталі труби-оболонки.
б) трубобетонні елементи

з

осердям,

що

армовані поздовжньою

арматурою:

Ared  Aс

Ec
E
 Aa  As s ,
Ea
Ea

(5.53)

де As – площа поперечного перерізу арматурної сталі;

E s – модуль пружності арматурної сталі.
в) трубобетонні елементи з багатошаровим осердям

E 'c
Ec
'
Ared  Aс
 Ac
 Aa ,
Ea
Ea

(5.54)

де A'c – площа поперечного перерізу внутрішнього бетону;

E c – модуль деформації внутрішнього бетону в момент досягнення
граничного зусилля трубобетонним елементом.
г) трубобетонні елементи з осердям, що армовано додатковою оболонкою

E 'a
Ec
'
Ared  Aс
 Aa  A a
,
Ea
Ea

(5.55)

де A'a – площа поперечного перерізу внутрішньої оболонки;

E 'a – модуль пружності конструкційної сталі внутрішньої труби-оболонки.
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5.4. Порівняння експериментальних і теоретичних значень
несучої здатності трубобетонних елементів
Результати

порівняння

експериментальних

результатів

визначення

несучої здатності із теоретичними даними наведено у таблиці 5.1. В даній
таблиці в якості несучої здатності прийнято величину зовнішнього центрально
прикладеного стискаючого зусилля, яке відповідає моменту появи текучості в
матеріалі сталевої зовнішньої труби.
Таблиця 5.1 – Порівняння теоретичних та експериментальних даних
Несуча здатність, кН
Серія
зразків

теоретична
експериментальна

за
методикою
п. 5.2

за
розходження,
розходження,
методикою
%
%
п. 5.3

1

2

3

4

5

6

ТБ-І-11

652

567

-13

619

-5

ТБ-І-12

716

652

-9

644

-10

ТБ-І-13

869

834

-4

826

-5

ТБ-І-21

1840

1693

-8

1582

-14

ТБ-І-22

2100

2016

-4

1974

-6

ТБ-І-23

2400

2160

-10

2256

-6

ТБ-І-31

2970

2584

-13

2673

-10

ТБ-І-32

3386

3251

-4

3014

-11

ТБ-І-33

3636

3163

-13

3200

-12

ТБ-ІІ-11

1080

961

-11

1015

-6

ТБ-ІІ-12

1310

1245

-5

1205

-8

ТБ-ІІ-13

1490

1386

-7

1371

-8
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1

2

3

4

5

6

ТБ-ІІІа-І-І

4075

3790

-7

3790

-7

ТБ-ІІІа-ІІ-І

4425

3983

-10

4027

-9

ТБ-ІІІб-ІІ-І

1420

1264

-11

1292

-9

ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ

1800

1710

-5

1602

-11

Порівняння результатів визначення коефіцієнту ефективності роботи
бетону в трубобетонному елементів зі зміцненими ядрами наведено в
таблиці 5.2.
Таблиця 5.2 – Порівняння теоретичних та експериментальних даних
значень коефіцієнту η
Коефіцієнт ефективності η
Серія
зразків

експериментальна

за методикою
п. 5.2

розходження,
%

1

2

3

4

ТБ-І-11

4,13

3,22

-28,3

ТБ-І-12

4,11

3,56

-15,4

ТБ-І-13

3,69

3,31

-11,5

ТБ-І-21

1,75

1,66

-5,4

ТБ-І-22

1,60

1,54

-3,9

ТБ-І-23

1,51

1,59

+5,0

ТБ-І-31

1,49

1,23

-21,1

ТБ-І-32

1,42

1,42,

0,0

ТБ-І-33

1,41

1,34

-5,2
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1

2

3

4

ТБ-ІІ-11

1,61

1,40

-15,0

ТБ-ІІ-12

1,42

1,22

-16,4

ТБ-ІІ-13

1,36

1,19

-14,3

ТБ-ІІІа-І-І

1,50

1,23

-22,0

ТБ-ІІІа-ІІ-І

2,00

1,68

-19,0

ТБ-ІІІб-ІІ-І

1,89

1,76

-7,4

ТБ-ІІІб-ІІ-ІІ

2,77

2,33

-18,9

5.5 Практичне впровадження результатів дослідження
Результати дисертаційного дослідження впроваджені у частині розробки
проектної пропозиції несучих конструкцій каркасу опорної башти факельної
труби газовідвідних установок конвертерів №№ 4 – 6 на ПАТ «АрселорМіттал»
по вул. Орджонікідзе, 1 у м. Кривий Ріг.
Згідно з розробленим базисним проектом реконструкції газовідвідних
трактів конвертерного цеху передбачено встановлення газоочисної установки
за конвертерами №№ 4 – 6 для спалювання надлишків конвертерного газу.
На опорній башті конструктивно об’єднані в єдиний факельний стояк
труби Ø 1620 мм від кожного з трьох газовідвідних трактів.
Сукупність таких факторів, як архітектурно-планувальні рішення об’єкту
будівництва, обмежений простір будівництва, обумовлений наявністю великої
кількості існуючих комунікацій та допоміжних споруд, розташованих в даній
зоні, наявність у замовника труб певних діаметрів, висока ефективність зокрема
трубобетонних конструкцій при роботі на стиск в умовах великих навантажень
дозволила застосувати останні в рамках реального будівництва у якості
конструктивних рішень стійок каркасу вежі.
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5.5.1 Основні технічні рішення споруди
Факельна труба блока конвертерів являє собою споруду висотою 60 м,
яка складається з опорної башти, трьох незалежних газопроводів, що подають
газ до горілок, майданчиків для обслуговування обладнання та шахти драбин
(рис. 5.14).
Опорна башта являє собою шестигранну решітчасту призматичну
конструкцію з поясами із трубобетонних стійок зі зміцненим осердям, в плані
розташованих у вершинах правильного шестикутника з радіусом описаного
кола 5,22 м (рис. 5.12 – 5.13). Конструктивне рішення перерізу двохтрубчастої
стійки зображено на рисунку 5.11.
1
t2

tб

D1×t1 = 530×16 мм ;
D2×t2 = 273×6 мм;

D2

tб = 112,5 мм.
Клас міцності бетону: С16/20.

D1
3
2
t1

Рисунок 5.11 – Переріз стійки СК1 опорної башти:
1 – труба-оболонка; 2 – бетон між трубами; 3 – внутрішня труба;
В якості зовнішньої труби-оболонки та труби-вставки прийняти зварні
прямошовні труби за ГОСТ 10704-91 діаметрів D1 = 530 мм та D2 = 273 мм
з товщиною стінок t1 = 16 мм та t2 = 8 мм відповідно. Марка сталі обох профілів
– Ст20. Для утворення кільця між зовнішньою та внутрішньою трубами
застосовувався бетон класу С16/20.
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Пояси башти поєднані між собою решіткою із стрижнів
трубчастого перерізу. Стійкість башти й незмінність її поперечного перерізу
забезпечується системою горизонтальних діафрагм.
Вертикальні газоходи Øз 1620 мм, розташовані паралельно стволу вежі,
знаходяться навколо неї у вершинах рівностороннього трикутника з радіусом
описаного кола 7,47 м, з центром, що співпадає з центром стволу вежі
(рис. 5.12)
В середині вежі передбачена сходова шахта з виходами на майданчики
для

обслуговування

вантажопідйомний

обладнання

механізм

факельних

Q = 0,75 т

для

труб

та

можливості

переміщення вантажів.

Рисунок 5.12 – План на відм. +37,680

встановлено
вертикального
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Рисунок 5.13 – Розріз 1-1
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Рисунок 5.14 – Факельна труба конвертерів №№ 4 – 6
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5.6 Висновки з розділу 5
1. Розроблено

аналітичну

методику

визначення

несучої

здатності

трубобетонних елементів зі зміцненими ядрами шляхом встановлення
напружено-деформованного стану окремих елементів поперечного перерізу.
Такий підхід дозволяє встановити ефективність застосування бетонів різних
класів в якості ядра. А також оцінити ефективність конструктивного
трубобетонного елемента зі зміцненими ядрами у порівнянні зі сталевими
елементами.
2. Розроблено інженерний метод визначення несучої здатності стиснутих
трубобетонних

елементів

зі

зміцненим

ядром

шляхом

приведення

розрахункового поперечного перерізу до сталевого. Запропонована методика
дозволяє оцінити несучу здатність не лише традиційних трубобетонних
елементів, але й таких, що мають додаткове армування стрижнями або
додатковими трубами.
3. Запропоновані методики визначення несучої здатності та ефективності
роботи бетону в трубобетонних елементах зі зміцненими ядрами забезпечують
задовільне співпадання теоретичних та експериментальних даних.
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
В дисертації отримані результати експериментальних і теоретичних
досліджень трубобетонних елементів зі зміцненими осердями. Аналіз
отриманих результатів дає можливість зробити наступні висновки:
1. Запропоновані

ефективні

конструктивні

рішення

трубобетонних елементів зі зміцненими осердями: з ядром із високоміцного
бетону, з центрифугованим бетонним ядром, з ядром, підкріпленим
поздовжньою стрижневою арматурою, з ядрами, підкріпленими внутрішніми
сталевими трубами. Використання зміцненого осердя приводить до значного
зменшення витрат матеріалів і економії коштів при зведенні конструкції та
збільшення несучої здатності до 20 %.
2. Результати експериментальних досліджень підтвердили підвищену
міцність трубобетону в порівнянні із звичайним залізобетоном при
використанні всіх випробуваних способів зміцнення ядра. При використанні
осердя з високоміцного бетону несуча здатність елемента збільшується на 18
%, хоч ефективність роботи бетонного ядра зі збільшенням міцності бетону
зменшується на 14 %. Особливості деформування елемента з осердям із
високоміцного бетону приблизно такі ж, як і при бетонах звичайної міцності,
але характер руйнування зовсім інший, хрумкий, що негативно позначається
на надійності таких елементів. За рахунок армування осердя поздовжньою
стрижневою арматурою можна значно підвищити міцність осердя, несуча
здатність трубобетонного елемента зростає на 11 %. Але ефективність роботи
бетону осердя в цьому випадку знижується на 9 %. Ефективно працюють при
стиску трубобетонні елементи з центрифугованими осердями. Їх несучу
здатність можна підвищити на 16–20 %, підсилюючи осердя внутрішніми
трубами із заповненими бетоном внутрішніми порожнинами. Такі елементи
кільцевого перерізу особливо ефективні, коли необхідно отримати високу
несучу здатність при обмеженому поперечному перерізі.
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3. При всіх способах підвищення міцності осердя за втрату
несучої здатності трубобетонних елементів слід приймати досягнення стану
межі плинності оболонки, як це прийнято при розрахунку сталевих
конструкцій, хоч в цей момент і не відбувається фактичне повне руйнування
конструкції.

Таким

чином

забезпечується

додаткова

надійність

трубобетонних конструкцій при сприйнятті навантаження.
4. Чисельні

методи

дослідження

трубобетонних

елементів

зі

зміцненими ядрами дали можливість отримати уявлення про особливості
роботи

конструкцій

під

навантаженням

та

про

особливості

перерозпроділення напружень між окремими складовими досліджуваних
зразків. Розроблені аналітичні методи оцінки напружено-деформованого
стану трубобетонних елементів зі зміцненими осердями дають змогу
визначати напруження в їх поперечних перерізах, при цьому теоретичні
значення задовільно співпадають з результатами експерименту.
5. Розроблені методи інженерного розрахунку міцності досліджуваних
елементів дозволяють врахувати особливості сумісної роботи бетону та сталі
в комплексній конструкції і дають задовільні результати у порівнянні із
результатами експериментальних досліджень. Різниця не перевищувала
8 %. При визначенні способу зміцнення ядра при проектуванні слід
враховувати індивідуально як особливості умов роботи конструкції, так і її
техніко-економічні показники.
6. Здійснено впровадження результатів проведених досліджень в
проектування і будівництво об’єктів на підприємствах Криворіжжя.
Економічний ефект від упровадження досліджень склав 47,3 тис. грн.
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