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РОБОТА ПОПЕРЕДНЬО НАПРУЖЕНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ШПАЛ В 
ЯКОСТІ ПЕРЕМИЧОК ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ У БУДІВЛІ 

 
При зведенні багатоповерхової житлової будівлі як перемички над 
віконними прорізами зовнішніх несучих стін використали демонто-
вані попередньо напружені залізобетонні шпали трамвайних шля-
хів. В статті подано результати експериментальних досліджень ро-
боти та несучої здатності трьох шпал на згин за розрахункової схе-
ми, що відповідала б їх роботі у конструкції стіни будівлі. 
Ключові слова: залізобетон, попереднє напруження, міцність, де-
формація, тріщина, шпала, перемичка, навантаження, згинаючий 
момент. 
 

ВСТУП 
В лабораторії будівельних конструкцій та споруд кафедри про-

мислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Націона-

льного університету водного господарства та природокористування 

було проведено лабораторні дослідження 3-х залізобетонних шпал. 

Демонтовані шпали даного типу використали при зведенні багатопо-

верхової житлової будівлі в якості перемичок над віконними прорі-

зами у зовнішніх несучих цегляних стінах. Новобудова зведена за 

стіновою конструктивною системою, міжповерхове перекриття буді-

влі – зі збірних залізобетонних багатопустотних плит довжиною 6 м 

та висотою 220 мм. Висота поверхів – 3 м. 

Було встановлено, що залізобетонні попередньо напружені 

брускові шпали для трамвайних шляхів широкої колії виготовлені за 

ГОСТ 21174-75 [1]. Номінальна довжина шпал згідно [1] становить 

2500 мм, переріз – трапецевидний з шириною по низу та верху від-

повідно 250 і 174 мм і висотою по середині шпали 140 мм (рис. 1). 

Шпали виготовляли з важкого бетону марки не менше М500. Вага 

шпал складає 189 кг. Шпали армовані попередньо напруженим дро-

том періодичного профілю діаметром 3 мм за ГОСТ 7348 у нижній та 
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верхній зонах (рис. 2). Величина попереднього напруження для дро-

тової арматури згідно [1] має складати 1200 МПа. При натягу армату-

ри шпал допускався обрив або проковзування в захватах з повною 

втратою попереднього напруження не більше 2-х дротів при умові, 

що сумарне зусилля попереднього напруження буде не менше 

268 кН. Поперечна арматура в перерізах шпал відсутня. 

Згідно з [1] конструкція шпал розрахована під навантаження на 

рейку вагона з тиском на колесо 60 кН. В розрахунках шпал на міц-

ність прийнято максимально ймовірне значення тиску рейки на 

шпалу рівне 70 кН. Випробовування шпал на тріщиностійкість про-

водять в підрейковому перерізі статичним зосередженим контроль-

ним навантаженням у 70 кН та в середньому перерізі контрольним 

навантаженням у 80 кН з відстанню між опорами у 600 мм. 

 
Рис. 1. Геометричні розміри залізобетонних шпал трамвайних шляхів 

 
Рис. 2. Армування перерізу шпал 

 
ПОСТАНОВКА МЕТИ І ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Шпали, згідно договору, доставили в лабораторію на випробу-

вання, оскільки у замовника виникли сумніви в їх несучій здатності 

та придатності до нормальної експлуатації при роботі на згин у якості 

перемичок над віконними прорізами зовнішніх несучих стін будівлі. 
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Метою лабораторних досліджень було встановити характер ро-

боти та несучу здатність шпал на згин за розрахункової схеми, що ві-

дповідала б їх роботі у конструкції стіни будівлі. 

Для досягнення поставленої мети передбачалось виконання 

наступних задач: здійснити візуальний огляд конструкцій з фіксаці-

єю виявлених дефектів і пошкоджень; інструментальними методами 

здійснити контроль геометричних параметрів шпал, кількості, поло-

ження та діаметру арматури, визначити міцність бетону; провести 

теоретичні розрахунки конструкцій за допомогою програмних ком-

плексів з урахуванням дефектів і пошкоджень; скласти методику ви-

пробувань; провести експериментальні дослідження шпал з вияв-

ленням їх несучої здатності (руйнівного навантаження), тріщиностій-

кості та деформативності; обробити результати експериментальних 

досліджень, скласти висновки за результатами досліджень. 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 
Експериментальні дослідження шпал проводились в лаборато-

рії на стаціонарному стенді з траверсою (рис. 3). Навантаження ство-

рювали за допомогою гідравлічного домкрата на 250 кН та насосної 

станції, величину навантаження контролювали динамометром (рис. 

3). Шпали випробовували за розрахунковою схемою однопролітної 

вільно (шарнірно) обпертої балки завантаженої двома зосереджени-

ми силами в середині балки для створення зони чистого згину 

(рис. 4). Розрахунковий проліт шпал складає 2000 мм. 

 
Рис. 3. Шпала в дослідній установці під час випробувань 
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Рис. 4. Розрахункова схема шпал, що реалізується під час випробувань 

 

Шпали випробовували короткочасним статичним ступеневим 

навантаженням до руйнування. Навантаження передавали на зраз-

ки через верхню траверсу (рис. 3). Величина навантаження на ступе-

ні становила 250 кг, кількість ступенів навантаження – 18…20. Після 

кожного ступеня навантаження влаштовували «витримку» триваліс-

тю в 10…15 хвилин для стабілізації деформацій і зняття відліків з 

приладів й фіксації та вимірювання параметрів тріщин. 

Деформації бетону стиску вимірювали у верхній зоні шпал ін-

дикатором годинникового типу 2МИГ з ціною поділки 0,002 мм та ба-

зою вимірювань 200 мм, розташованим в середині прольоту. Проги-

ни вимірювали в середині прольоту прогиноміром 6ПОА з ціною по-

ділки 0,01 мм. За утворенням, розвитком та шириною розкриття трі-

щин слідкували за допомогою мікроскопа МПБ-3 з ціною поділки 

0,02 мм. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
При візуальному огляді конструкцій дефектів і пошкоджень, які 

суттєво знизили б їх несучу здатність, не виявлено. Зафіксовано по-

ри, незначні раковини, чарунки та каверни на поверхнях бетону, не-

рівності, зколи граней. Відхилення геометричних параметрів шпал по 

довжині становило до 25 мм (перевищило вимоги [1]), по ширині та 

висоті – до 10 мм. Діаметр, кількість та положення арматури відпові-

дало [1]. Міцність бетону шпал, визначена приладом ОНИКС-2.5, ста-

новила 47,9…56,1 МПа, що відповідає вимогам [1]. 

За результатами розрахунку шпал в ПК «Лира» та «Scad» несу-

ча здатність (руйнівне навантаження) становила 35 кН, відповідно 

значення граничного згинаючого моменту М=12,25 кНм. 

Обробивши експериментальні дані, за результатами випробу-

вання шпал побудували графіки залежностей (рис. 5, 6): «Згинаючий 

момент – Прогин» (М, кНм – f, мм) та «Згинаючий момент – Відносні 

деформації бетону стиску» (М, кНм – εс, 10-5). Як видно з графіків їх 

криві залежностей мають однаковий характер зміни: майже прямо-

лінійну ділянку – до значення згинаючого моменту М = 7,0 кНм (на-

вантаження в 20 кН); з моменту М = 7,9 кНм (навантаження в 22,5 кН) 
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– нелінійна ділянка зі значним приростом деформацій та прогинів на 

кожному з наступних ступенів навантаження. При М = 14 кНм (наван-

таження в 40 кН) значення відносних деформацій бетону стиску пе-

ревищили граничні [2] εсu (рис. 6). Граничного прогину fu = 1/200l = 

10 мм [3] конструкції досягають при М = 14,15 кНм (40,4 кН) (див. 

рис. 5). 

 
Рис. 5. Графік залежності «Згинаючий момент – Прогин» шпал 

 
Рис. 6. Графік залежності «Згинаючий момент – Відносні деформації бетону 

стиску» 

 

Перші нормальні тріщини в шпалах шириною розкриття 

wk = 0,05 мм утворились у нижній зоні на ступені навантаження при 

М = 9,63 кНм (27,5 кН), кількість тріщин – 2, висота тріщин становила 

– 20…30 мм. На ступенях навантаження за М = 10,5 кНм (30 кН) та 

М = 11,38 кНм (32,5 кН) кількість тріщин становила 5…6 (у тому числі 

1 похила в третині розрахункового прольоту) з шириною розкриття 

wk = 0,1 мм і висотою – 60…70 мм. За М = 12,25 кНм (35 кН) кількість 

тріщин склала 7 з шириною їх розкриття, що дорівнює граничній 

wk = wmax = 0,2 мм [4]. За М = 14 кНм (40 кН) кількість тріщин станови-

ла 8…11 (у тому числі 1…2 похилі в третинах розрахункового прольо-
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ту) з шириною розкриття wk = 0,35…0,45 мм. При навантаженні в 

45 кН (М = 15,75 кНм) кількість тріщин становила 11…12 (у тому числі 

2…3 похилі в третинах розрахункового прольоту) з шириною розк-

риття wk = 0,5…0,6 мм, висота тріщин склала 100…110 мм. В зоні зрізу 

(між силами та опорами) шпал похилі тріщини, як і нормальні,  не 

утворювались (рис. 7). 

Руйнування дослідних шпал, що передбачало розрив стержнів 

попередньо напруженої арматури у нижній зоні та руйнування стис-

нутого бетону верхньої зони конструкцій (рис. 7) відбулося за наван-

таження 48,5…51,5 кН (М = 17…18 кНм). 

 
 

 
Рис. 7. Характер руйнування дослідних шпал 

 

ВИСНОВКИ 
На основі проведених експериментальних досліджень можна 

зробити висновки: 

1. Прогини у попередньо напружених шпалах досягають грани-

чних значень за моменту М = 14,15 кНм (еквівалентне розрахункове 

рівномірно розподілене навантаження без врахування власної ваги 
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q = 28,3 кН/м). Гранична ширина розкриття тріщин у шпалах досяга-

ється за М = 12,25 кНм (q = 24,5 кН/м). Розрив стержнів попередньо 

напруженої арматури та руйнування бетону стиснутої зони відбува-

ється в зоні чистого згину за М = 17 кНм (q = 34 кН/м). 

2. При навантаженні до руйнування в шпалах утворюються но-

рмальні тріщини в зоні чистого згину та дві похилі тріщини в трети-

нах розрахункового прольоту. Похилі тріщини в прольотах зрізу (спі-

льна дія М і Q), внаслідок попереднього напруження арматури верх-

ньої та нижньої зон і обтиску бетону шпал, не утворюються. Перші 

тріщини виникають за моменту М = 9,63 кНм (q = 19,26 кН/м), макси-

мальна ширина розкриття тріщин перед руйнуванням становила 

0,6 мм, висота тріщин склала 100…110 мм. Руйнування конструкцій 

відбувалось по нормальним перерізам. 

3. Забезпечена несуча здатність шпал при роботі в якості пе-

ремичок над віконними прорізами несучих зовнішніх стін будівлі, 

оскільки фактично діюче розрахункове навантаження на перемички 

згідно проєкту становить 17 кН/м, що менше значень, зазначених у 

пункті 1 цих висновків. Міцність похилих перерізів шпал на сприй-

няття навантажень забезпечено. 
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WORK OF PRELIMINARY STRESSED REINFORCED CONCRETE 
SLEEPERS AS JUMPER WINDOWS IN A BUILDING 

 
When construction a multi-storey residential building, dismantled 
pre-stressed reinforced concrete sleepers of tramlines, manufactured 
in accordance with GOST 21174-75, were used as lintels over the 
window areas of the external load-bearing walls. The customer had 
doubts about their load-bearing capacity and suitability for normal 
operation when working on the bend according to the calculation 
scheme of a single-span freely supported beam. The purpose of the 
laboratory research was to define the nature of work and load-
bearing capacity of sleepers to the bend according to the calculation 
scheme, which would correspond to their work in the construction of 
the wall of the building. Sleepers were tested on a stationary stand 
with a traverse short-term static step load to failure. According to the 
results of experimental studies, it was found that the deflections in 
the sleepers reached the limit values at the moment M = 14,15 kNm 
(equivalent calculated evenly distributed load without taking into 
account its own weight q = 28,3 kN/m). The maximum width of crack 
opening in sleepers was reached at M = 12,25 kNm (q = 24,5 kN/m). 
The rupture of the rods of pre-stressed reinforcement and the 
destruction of the concrete in the compressed zone occurred in the 
zone of pure bending at M = 17 kNm (q = 34 kN/m). Under the load 
before failure, normal cracks were formed in the zone of pure bending 
and two inclined cracks in the thirds of the calculated span. Inclined 
cracks in the spans of the shear, due to the pre-tension of the 
reinforcement in the upper and lower zones and the compression of 
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the concrete sleepers, were not formed. The first cracks occurred at 
the moment M = 9,63 kNm (q = 19,26 kN/m), the maximum width of 
crack opening before destruction was 0.6 mm, the crack height was 
100…110 mm. The destruction of structures occurred in the normal 
cross sections. The load-bearing capacity of sleepers when working 
as lintels over the window areas of the load-bearing external walls of 
the building was provided, as the actual calculated load on the lintels 
according to the project was 17 kN/m. 
Keywords: reinforced concrete; pre-stress; strength; deformation; 
crack; sleeper; lintel; load; bending moment. 
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РАБОТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
ШПАЛ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕМЫЧЕК ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ЗДАНИЙ 

 

При возведении многоэтажного жилого здания в качестве перемы-
чек над оконными проемами внешних несущих стен использовали 
демонтированы предварительно напряженные железобетонные 
шпалы трамвайных путей. В статье представлены результаты экс-
периментальных исследований работы и несущей способности 
трех шпал на изгиб при расчетной схеме, которая отвечала бы их 
работе в конструкции стены здания. 
Ключевые слова: железобетон; предварительное напряжение; про-
чность; деформация; трещина; шпала; перемычка; нагрузки; изги-
бающий момент. 
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