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Одшею з особливостей довгов!чност1, надшност1 та подалыпэ1 
експлуатацЙ посилених зб1рно-монол1тних конструкцш е спшьна робота двох 
або декшькох бетошв i3 р1зними характеристиками мщност1 i деформативними 
властивостями. Цим визначаеться ряд специф1чних питань розрахунку i 
конструювання конструкцш даного класу, а саме: забезпечення мщност1 
контакту бетошв; врахування вщмшност1 деформацп повзучост1 i усадки 
"зб1рного" i "монол1тного" бетошв i ixHix мехашчних характеристик; вплив 
попереднього завантаження зб1рного елемента на деформативнють i 
тр1щиностшюсть Bciei' конструкцп; перерозподш BHyTpiuiHix зусиль м’ок 
"зб1рним" i "монолшшм" бетонами, м1ж бетонами i арматурою.

Анал13 вщомоТ л1тератури з дослщно!’ проблеми показуе, що eci юнуюш 
npono3H4ii по розрахунку зал1зобетонних складених конструкц1й можна умовно 
розд1лити на наступи! три групи:

• факт посилення шд навантаженням i вплив робота конструкцп до 
посилення на властивост1 посилено1 конструкц!'! повн1стю !гноруеться;

• вщповщних СНиП 2.03.01-84 * «Бетонн1 i зал1зобетонн1 конструкцй'», у 
яких врахування посилення шд навантаженням проводиться за допомогою 
експериментальних коеф1ц!ент1в умов робота при посиленш;

• враховують icTOpiio завантаження i нел1н1йн1сть деформування 
посилених конструкцш.

Лапенко О. I. Запропонував нову конструкщю сталезал1зобетонно)’о 
перекриття 3i сталевими балками та монол1тною плитою по сталевим 
оцинкованим проф1льованим настилам рекомендуеться застосовувати шд час 
зведення i реконструкцп багатоповерхових i малоповерхових промислових, 
цив1льних i громадських спорудах, вщкритих промислових етажерках, 
транспортних галереях i т. п.

Отримав результати дшсного напружено-деформованого стану шд час 
проведених експериментальних дослщжень зал1зобетонних балок, пщсилених 
сталевою пластиною за допомогою склеювання.

Розробив практичну методики розрахунку мщност1 сталезал1зобетонних 
конструкц1й з використанням залежностей, яка дае точнють 11,4%.

Колчунов B.I. Розробив методику проведения експериментальних 
дослщжень зал1зобетонних конструкц1й, у тому чишп складених, що працюють 
на складний onip -  кручения 3i згином. Запропонував нову класиф1кац1ю 
трщин, як1 виникають у пер1од впливу р1зних силових фактор1в.

Мостовий С. В. запропонував математичну реал1защю моделей 
розрахункових та конструктивних схем несучих конструкцш буд1вель та 
споруд, яю потребують посилення за допомогою програмного комплексу 
MathCAD.

Барабаш М.С. запропонувала комп’ютерну реал!зац1ю розрахункових 
схем та моделей несучих конструкцш буд1вель та споруд, з урахуванням 
1хнього життевого циклу та icHyionoro пер1оду експлуатацп за допомогою 
програмного комплекс1в JIipa-САПР 2017, Сапф1р, МОНОМАХ.

Розроблено методику моделювання дефлаграцшного вибуху газу на 
буд1вл1 та споруди, який е найбшып поширеним запроектним навантаженням.



Визначено змшну в naci та npocTopi штенсивнють навантаження на буд!вельш 
конструкцп вщ дефлаграцшного вибуху газу.

Яковенко I. А. систематизував юнуюч! способи розрахунку 
трщиностшкостц ширины розкриття трщин та вщстаней м1ж ними при 
розрахунку зал1эобетонних конструкцш в Украпп, краТнах близького 
заруб1жжя, Свропейського Союзу, США, ВеликоУ Бритат!, тощо. Приймав 
участь у розробщ методик проведения експериментальних дослщжень 
складених зал!зобетонних вузл1в, яю посилет зал!зобетоном.

Родченко О. В. розробив модель двошаровоУ монол!тно! цементобетоннэУ 
плити аеродромного покриття, що працюе без взаемного ковзання 
конструктивных niapiB.

Гирич В. Ю. надала практичш рекомендацп щодо впливу юнуючэУ 
забудови на Hecyni конструкщ! бущвлель та споруд, як! пщлягають 
реконструкщУ.

Костира Н.О. проанал!зувала факторы, що впливають на визначення 
стадшност! проектування при реконструкций каштальному ремонт! об’екДв 
буд!вництва на сейсмонебезпечних територ!ях з урахуванням категор!'! Грунт! в, 
конструктивного р!шення буд!вл! i класу насл!дк!в (в!дпов1дальност!).

Скребнева С. М. проанал1зувала та запропонувала системы пдрЫзолягд'У 
в буд!влях i спорудах, а також в сучасних системах бетонных та зал!зобетонних 
конструкцш.

Омельченко К. В. перев1рила запропонований розрахунковий апарат 
щодо визначення параметр1в жорсткост! зал!зобетонних конструкц!й, що 
працюють на згин та експлуатуються у буд1влях та спорудах, як! потребуюсь 
посилення та реконструкц!У.

Бшокуров П. С. запропонував передумови для выбору розрахункових 
схем буд!вель та споруд, яю потребують посилення та виконаш 3i стале 
зал!зобетону.

Машков 1.Л. запропонував чисельн! математичн! моде^й 
сталезал1зобетонних конструкц!й на основ! прикладных програмних комплекс!в. 
Достов!рн!сть отриманих даних, в цьому випадку, залежить в!д правильного 
выбору модел! чисельного експеримента, яка за вЫма параметрами в!дпов!дала 
б ф1зичнш cyTi робота натурно'! конструкщ!.

Дмитренко С.А. приймав участь у проведены! експериментальних 
дослщжень щодо визначення напружено-деформованого стану зал!зобетонних 
зразк!в при сумюшй д!'! арматуры з бетоном. Використав запропонова и 
нел!н!йн! анал!тичш стрижнев! модел! зчеплення м!ж арматурою та бетоном у 
зашзобетонних конструкщях при проведены! чисельних досл!джень.

Глушаниця АЛ. виконапа розрахунок рац!ональних сталезал!зобетонтгх 
конструкц1й покриття за деформац!йним методом, що показуе результаты, 
близью до експериментальних та чисельних дослщжень, проведених рашше. 
1нженерна методика з використанням цих залежностей дае точшсть 11,4%. Для 
прийнятих в дослщженш меж вщсотюв армування вщ 8 до 16% збшынення 
несучо! здатност! л!н!йних елемент!в рац!ональних сталезал!зобетонннх 
конструкц!й покриттяна д!ю згинального моменту за рахунок бетону 
вщбуваеться в межах 30%.



Приймала участь у розробщ практично! методики розрахунку мщносИ 
дослщжуваних сталезал!зобетонних конструкцш. 1нженерна методика з 
використанням залежностей дае точнють 11,4%. Для шженерного визначення 
несучо! здатност1 л1н1йних елемент1в з армуванням 8-16% створених 
рацюнальних сталезал1зобетонних конструкцш пропонуеться використовувати 
розроблений алгоритм розрахунку.

Результата робота були використаш на реальних об’ектах та 
впроваджен1 в навчальний процес НАУ.

Ромашкша М.А. П1дтвердила зб1жн1сть картини розвитку трщин га 
НДС з фактичним розташуванням пошкоджень конструкц1й буд1вл1 в як й 
стався вибух газу. Так розрахунок скшченно-елементних моделей дав 
в1дхилення ст1ни вщ вертикал! 164мм, а в результат} обстеження встановлено, 
що в результат! вибуху стши буд!вл! зрушили з монолИних поверхових поясiв 
на величину до 150 мм (похибка 9.3%).

Розроблено методику та реал1зовано алгоритми, що дозволяють 
проанал1зувати напружено-деформований стан буд!вельних конструкций 
буд1вель i споруд при запроектних впливах. Запропоновано методику i 
алгоритм моделювання аваршно! ситуацп, що дозволить бшып обгрунтовано 
проектувати буд1вл! i споруди та прогнозувати залишкову несучу здатнюта 
конструкц1й при реконструкций мш1м1зувати в1дмови, що призводять до 
аваршно'! ситуащ!, або кшьюсть локальних руйнувань у конструктивних 
системах.

Визначений НДС вщ запроектних вплив!в, дозволив розробити заходи 
щодо пщвищення жорсткост! конструкцш, що збшыпило загальну жорстюсть 
буд1вл1 на 15%.

Результата дослщжень впроваджено у програмний комплекс Л1РА-САП?.
Результата робота впроваджеш у виробничу д1яльнють ТОВ «1нститут 

сучасного проектування» при розрахунку та проектуванш буд!вельних об'екпв 
для оц!нки НДС конструкц1й вщ впливу запроектних навантажень (оф1снз- 
житловий комплекс по бульвару Дружби Народ1в 14-16 в м. Киев!, комплекс 
буд!вель та споруд М!жнародного виставкового центру на Броварському 
проспект!, 15).

Результата робота впроваджеш у виробничу д1яльшсть оргашзаци 
«PROGRESI» LTD, для розрахунку i проектування конструкц1й буд!вель i 
споруд, яю проектуються на територп Tpy3ii. Впровадження методиь:и 
розрахунку, наведено'1 в дисертац!йн1й робот!, дозволили виявити ефект 
пристосування конструкц!й до запроектного впливу (вибуху побутового газу), 
що призвело до зниження матер1алоемност! при посиленш та реконструк! ;ii‘ 
авар!йного житлового будинку (м. T6mici, И м / р-н, жив. корп . # 25) на 18.5%

Башинський Я. В. моделював силов1 впливи, яю д!ють та виклиукаю ь̂ 
граничш навантаження метропол!тену. Виконав та систематизував Тхнш вплив 
на несуч! конструкц11 споруд метрополНену та ixHifi напружено-деформований 
стан. j

Роман А.О. чисельно моделював напружено-деформований стан буд!вель 
та споруд з урахуванням процесу зведення буд1вель. Запропонував методику



для визначення впливу новей' забудови на юнуюч1 конструкцп буд!вель та 
споруд шд час проведения реконструкци.

Гарба М. О. проводив експериментальш дослщження зал1зобетонних 
конструкцш, у тому числ1 складених, що працюють на складний onip -  
кручения 3i згином. Отримав HOBi експериментальш даш деформування бетону, 
арматуры, ширины розкриття нормальных та похилих трщин, тощо, яю в 
значнш Mipi доповнюють наявний експериментальний матер1ал. >

КалЫченко А.С. запропонував HOBi розрахунков! схеми вузл1в 
цившьних та промислових буд1вель та споруд, представив при клади 
моделювання у сучасних програмних комплексах. Розглянув зусилля та iHiui 
CRJioBi вплыви, яю дшть на вузли складених зал1зобетонних конструкцш.

Баранецький А.О. виконав арматуры! каркасы зал1зобетонних вузлових 
з’еднань, зробив опалубку та пров1в бетонування дослщних зразюв.

Приймак О.А. виконав експериментальш дослщження деформативносп 
шву мш  р1зними бетонами зал!зобетонних складених конструкцш при 
вар1юванш клаЫв бетону.

Лимар Я.В. розробила нову класифшацйо базовых трщин у 
залгзобетонних конструкщях сейсмостшких буд!вель, в основу яко1 покладено 
геометричну, силову (деформацшну) i межередовищну концентрацию 
напружено-деформованого стану з вщповщними джерелами-концентраторами;

6. Даний анотований зв1т розглядався та обговорювався на засщан -и 
кафедри комп’ютерних технологий будтвництва НН1АП 12 грудня 20] 7 
року, протокол №18.

В результат! розгляду прийнято р!шення ухвалити зв!т про науково- 
досл!дну роботу

8. В pa3i, якщо дану НДР зак!нчено в поточному звггному рощ, та якщо 
вона, на роздум автор!в розробки, виконана на piBHi кращих евггових 
зразк!в та мае конкурентну спроможшсть на св!товому ринку -  РЕКЛАМА 
виконано'! роботи украшською та англшською мовами (окремо) го 
п!встор!нки тексту кожною мовою).

I. Яковенко

О. Лапенко

3 анотованим звггом ознайомився:

Директор НН1АП О. Чемаюна



ВИСНОВКИ ПО ЕТАПУ

За результатами виконаного етапу ( з 01.09.17 -  31.12.17) «Дослщження 

проблем довгов1чностц надшностГ та безпечноУ експлуатац11 об’сктУв 

реконструкций з науково-дослщно'У роботи «Побудова meopii опору 

складених залиобетонн их конструкцш на ocnoei мехашки руйнування 

зал'гзобетону та п комп ’ютерне моделювання» встановлено насту пне:

1. Вивчеш нов1 ефекти опору зал1зобетону та модершзоваш робоч1 

розрахунков1 гшотези, а саме:

-  ефект порушення суцшьностц

-  сформульована нова гшотеза зосередженого зсуву у шв1 м1ж бетонами,
*

яка дозволила знизити на порядок диференцшш р1вняння складених стрижшв 

А.Р. Ржанщина.

-  гшотеза плоских перер1з1в 1з урахуванням зосередженого зсуву у ю&ц
*

контакту бетону з арматурою.

2. Запропонована методика визначення жорсткост1 зал1зобетонних 

конструкцш на р1зних д1лянках довшьно ор1ентованих (у тому числ1, як1 

перетинаються) дискретних трщин в1дпов1дно до запропонованоУ класиф1кацГУ, 

яка базуеться як на використанш одиничних «смужок», для виконання 

анал1тичного розрахунку, так i на шдключенш до розрахунку ПК «Jlipa -САПР». 

У першому BapiaHTi розглядаеться уявна тр1щина i пари плоских скшченних 

елемент1в (СЕ), що прилягають до неУ (без «розшивання» та з Ух 

«розшиванням»), а в другому BapiaHTi -  «розшивання» плоских СЕ 

здшснюеться вщразу за Bciero траектор1ею реально'У тр1щини; при цьому в обох 

BapiaHTax арматурн1 стрижш не «розшиваються».

3. Розроблено методику та проведен! експериментальш дослщження (а 

також проанал1зовано накопичений «банк» дослав !нших автор1в) про 

характер i ефекти деформування, утворення, розвитку i розкриття тр!щин у 

зал1зобетонних конструкщях, у тому числ! складених на основ! досл!джень 

плоского НДС бетону, повздовжньоУ i поперечноУ арматури при р1зних схемах 

навантаження, характер! армування, класах бетону, р1внях попередньоз’о



напруження, як1 надають можливють виконати перевфку i шдтвердити 

ефектившсть запропонованих розрахункових моделей.

4. Запропоновано алгоритм nepeBipKH адекватное^ створено! 

розрахунково! модел1 руйнування конструкци при запроектних впливах та и 

сшвставлення з результатами натурних спостережень та обстежень.

5. Дютали подалыного розвитку засоби моделювання буд1вель при вплиш 

запроектних навантаженнях для виявлення резерв! в несучо! здатносп 

конструктивних елеметпв.

6. Удосконалено конструктивы ртення нових сталезал1зобетонних 

конструкцш з’еднаних за допомогою склеювання:

-  отримали подальшого розвитку спрощеш методи розрахунку 

зал!зобетонних конструкцш з симетричним листовим армуванням з 

урахуванням нормативних залежностей а с -  ес;

-  удосконалено методики розрахунку несучо! здатност1 та оцшювання 

напружено-деформованого стану сталезал1зобетонних конструкцш з’еднаних за 

допомогою склеювання;

7. Розроблено методику проведения експериментальних дослщжень 

зал1зобетонних конструкци при ди зчеплення арматури з бетоном;

-  отримано HOBi експериментальш даш про параметри зчеплення 

арматури з бетоном;

-  дютало подалыний розвиток дослщження особливостей роботи бетону 

в комплексному сталезал!зобетонному nepepi3i шд навантаженням, що дозволле 

зробити висновок про сум1сну роботу елеменпв конструкци.
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