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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Використання нерозрізних залізобетонних балок у 
будівельній галузі досить широке. Вони входять до складу перекриттів 
різноманітних будівель і споруд. Особливе місце займають статично-невизначені 
(нерозрізні) залізобетонні балки, так як у них найбільш раціонально 
використовуються в роботі її складові матеріали – бетон і арматура.  

Перспективним напрямком удосконалення залізобетонних конструкцій є 
підвищення їх міцності, жорсткості і тріщиностійкості.  

Залежно від тривалості неперервної дії змінні навантаження і впливи 
поділяються на тривалі, короткочасні та епізодичні. При проектуванні конструкцій 
необхідно брати до уваги навантаження, які діють на конструкції під час  
виготовлення, складування, транспортування та монтажу. Короткочасні одноразові 
навантаження в реальних умовах експлуатації конструкцій зустрічаються досить 
часто, такі навантаження періодично повторюються, причому змінюються як у часі, 
так і за своїм характеристичним значенням. 
     Присутність людей в квартирах житлових будинків, у спальних приміщеннях 
шкіл-інтернатів, в житлових приміщеннях гуртожитків, готелів, в кінотеатрах, 
театрах, концертних залах носить циклічний характер, відповідно і навантаження на 
перекриття може змінюватись в значних межах. В процесі зведення і експлуатації 
будівель навантаження на ростверки фундаментів, які працюють як балка на 
пружній основі, має повторний характер, а при аваріях у складних інженерно-
геологічних умовах – знакозмінний. 

Перекриття силосних ємностей випробовують дію повторних навантажень під 
час кожного циклу завантаження і розвантаження сипучих матеріалів у силосні 
банки, також можливе виникнення навантаження знакозмінного характеру при 
зворушенні сипучого матеріалу стиснутим повітрям в середині силосу. 

При перевантаженні окремих перерізів нерозрізних конструкцій через 
перерозподіл зусиль, в сусідніх перерізах виникають зусилля змінного знаку. 

     Зважаючи на сказане вище можна сказати, що перекриття виробничих, 
громадських, житлових будівель, спеціальних споруд, складовими частинами яких є 
нерозрізні залізобетонні балки, зазнають дію малоциклових повторних і 
знакозмінних тимчасових навантажень. Такі навантаження  поділяються на повторні 
тривалі й повторні короткочасні. Виходячи з наведеного, дослідження реальної 
роботи нерозрізних залізобетонних балок за дії знакозмінних навантажень є 
актуальними, а вдосконалення методики розрахунку таких балок з урахуванням 
особливостей роботи при знакозмінних навантажень є необхідною. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дисертаційної роботи входила як окремі етапи комплексних тем «Розробка 
теоретичних основ розрахунку бетонних і залізобетонних конструкцій на 
малоциклові впливи» (РК 0198 U 002424), та «Розробка теоретичних основ 
розрахунку статично-невизначених конструкцій з композиційних матеріалів при 
різних режимах навантаження» ( номер державної реєстрації 0101 U 01892), технічні 
завдання яких затверджені Міністерством освіти і науки України, а фінансування 
здійснювалось за рахунок коштів держбюджету. Частина досліджень виконувалась у 
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відповідності з завданнями комплексної теми кафедри промислового, цивільного 
будівництва та інженерних споруд Національного університету водного 
господарства та природокористування «Дослідження роботи будівельних 
конструкцій при різних видах навантаження та удосконалення методів їх 
розрахунків». Стосовно нерозрізних залізобетонних балок за дії знакозмінних 
навантажень автором розроблена програма та методика досліджень, виконані 
експериментальні дослідження роботи балок при одноразових, малоциклових 
повторних і знакозмінних навантажень та аналіз їх результатів, розроблені 
рекомендації щодо розрахунків нерозрізних балок. 

Мета і задачі досліджень. Поставлена така мета роботи: встановити 
особливості роботи нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклових 
знакозмінних навантажень та вдосконалити методику розрахунку балок з 
врахуванням виявлених особливостей при проектуванні. 

Для реалізації мети поставлено вирішити такі задачі: 
– виконати аналіз опублікованих літературних джерел за даною проблемою 

досліджень; 
– отримати нові експериментальні дані про роботу нерозрізних залізобетонних 

балок за дії короткочасних повторних і знакозмінних малоциклових навантажень та 
вивчити характер перерозподілу зусиль і напружено-деформованого стану опорних і 
прольотних перерізів на усіх стадіях роботи балок; 

– обґрунтувати передумови та вдосконалити методику визначення напружено-
деформованого стану і міцності нормальних перерізів балок на основі 
деформаційної моделі при повторних та знакозмінних навантажень; 

–  виконати порівняння отриманих теоретичних даних із результатами власних 
експериментальних досліджень і досліджень інших авторів. 

Об’єкт досліджень – робота нерозрізних залізобетонних балок за дії 
малоциклових повторних і знакозмінних навантажень. 

Предмет досліджень – напружено-деформований стан, міцність, 
деформативність, перерозподіл зусиль при дії однократних і короткочасних 
малоциклових повторних і знакозмінних навантажень та методи їх визначення. 

Методи дослідження – аналіз літературних джерел, експериментальні 
дослідження за розробленою програмою, статистична обробка результатів даних 
досліджень, і аналіз їх збіжності з теоретичними даними. 

Наукова новизна одержаних результатів: вперше отримані нові 
експериментальні дані про роботу нерозрізних залізобетонних балок за дії 
знакозмінних навантажень; встановлено вплив знакозмінних навантажень на 
напружено-деформований стан балок; встановлено вплив знакозмінних навантажень 
на перерозподіл зусиль, розвиток деформацій, прогинів та тріщин в нерозрізних 
залізобетонних балках; удосконалено методику розрахунку нерозрізних 
залізобетонних балок з урахування дії знакозмінних навантажень. 

Практичне значення отриманих результатів. Вдосконалена методика 
розрахунку дає можливість більш об’єктивно оцінити роботу нерозрізних 
залізобетонних балок при знакозмінних навантажень. В цілому результати 
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дисертаційних досліджень знайшли застосування в проектуванні  торгівельно-
офісного комплексу з житловими приміщеннями в межах вулиць Висоцького та 
Набережна в м. Нетішин Хмельницької області. Зокрема, було визначено несучу 
здатність конструктивних елементів будівлі з врахуванням впливу малоциклових 
повторних і знакозмінних навантажень. Результати проведених експериментальних 
досліджень також було використано при проектуванні апартаментів у складі типової 
будівлі з прив’язкою до місцевості у кількості 8 штук з Генеральним планом та 
індивідуальний житловий будинок з прив’язкою до місцевості у кількості 5 штук, 
зокрема визначено несучу здатність залізобетонних балок з врахуванням впливу 
малоциклових повторних і знакозмінних навантажень. Результати дисертаційної 
роботи впровадженні при виконанні проекту «Реконструкція стадіону «Авангард» 
на вул. Замковій, 34 у м. Рівному», зокрема розрахована несуча здатність 
нерозрізного монолітного залізобетонного ригеля під трибуни. 

Результати досліджень отримані при виконанні дисертаційної роботи також 
використані в навчальному процесі Національного університету водного 
господарства та природокористування (м. Рівне) при вивченні фахових навчальних 
дисциплін студентами спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» за 
спеціалізацією «Промислове та цивільне будівництво» та виконанні ними 
магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, наукові розробки та практичні 
результати, викладені в дисертаційній роботі, отримані автором особисто.           
У спільних публікаціях зі співавторами здобувачу належить в роботах: 

– [5] – досліджено несучу здатність балок при знакозмінних навантажень; 
– [8] - досліджено деформування бетону при знакозмінному навантаженні; 
– [3] – досліджено вплив знакозмінних навантажень на розвиток тріщин; 
– [4] – досліджено вплив  знакозмінних навантажень на розвиток прогинів; 
– [6] – наведено результати дослідження перерозподілу зусиль за знакозмінних 

навантажень; 
– [2] – наведено результати дослідження напружено-деформованого стану 

нерозрізних залізобетонних балок за дії знакозмінних навантажень; 
– [1] – наведено порівняння результатів дослідження прогинів та ширини 

розкриття тріщин за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень; 
– [7] – наведено задачі та методику проведення випробувань. 
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені і 

схвалені на наступних конференціях: міжнародній науково-технічній конференції 
«Ефективні технології і конструкції у будівництві та архітектурі села» (м. Дубляни, 
2018 р.); ІІ науково-практичній конференції "Будівлі спеціального призначення: 
сучасні матеріали та конструкції" (м. Київ, 2018 р.); II Конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених "Будівництво, архітектура та безпека життя" (м. Рівне, 
2018р.);  IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції молодих учених 
та студентів «Інновації в будівництві» (м. Луцьк, 2019 р.); III міжнародна науково-
практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд»           
(м. Одеса, 2019 р.); щорічних науково-технічних конференціях студентів 
професорсько-викладацького складу кафедри промислового, цивільного 
будівництва та інженерних конструкцій НУВГП (2015 – 2019 рр.). 
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Публікації. Матеріали досліджень опубліковані в 8 статтях, 6 із них у фахових 
виданнях, 2 у закордонних виданнях що індексуються науково-метричною базою 
SCOPUS. 
 

Обсяг та структура роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури та двох додатків. 
Повний обсяг дисертації становить 160 сторінок, які включають 130 сторінок 
основного тексту, 13 таблиць, 36 ілюстрацій, 175 найменувань літературних джерел 
на 25 сторінках та додатки на 19 сторінках. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтована актуальність теми, наведена її загальна характеристика, 
сформульовані мета та задачі досліджень, описаний зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами, а також відмічена її наукова новизна та практична 
цінність, наведено дані щодо апробації результатів та публікацій. 

Перший розділ дисертації присвячений огляду й аналізу праць вітчизняних і 
зарубіжних вчених, в яких вивчалась робота і напружено-деформований стан 
згинальних залізобетонних елементів за дії різних режимів навантажень. Це роботи 
видатних вчених Т.А. Азізова, Є.М. Бабича, В.М. Байкова, А.М. Бамбури, А.Я. 
Барашикова, І.З. Бацанадзе, З.Я. Бліхарського, О.О. Гвоздєва, Б.Г. Гнідця, О.С. 
Городецького, О.В. Горіка, Б.Г. Демчини, Л.О. Дорошкевича, В.С. Дорофеєва, М. І. 
Карпенка, В.М. Карпюка, Є.В. Клименка, Ф.Є. Клименка, В.І. Колчунова, А.П. 
Кудзіка, Д.В. Кочкарьова, О.І. Лапенка, Р.І. Маіляна, В.П Митрофанова, Ю.І. 
Немчинова, А.М. Павлікова, В.А. Пашинського, В.М. Ромашка, О.В. Семка, Л.М. 
Скорука, О.А. Шкорупія, В.С. Шмуклера, Л.І. Фоміна та багато інших.  

Проблемі малоциклових навантажень залізобетонних елементів присвячені праці 
відомих вчених: Бабича Є.М., Барашикова А.Я., Гуссікова О.П., Дорофеєва В.С., 
Карпюка В.М., Макаренка Л.П., Осідзе В.І., Погореляка А.П., Протопова В.Б., 
Руденка В.В., Андрійчука О.В., Круся Ю.О., Філіпчука С.В. та ін. 

В першому розділі також наведено аналіз робіт присвячених аналізу роботи 
нерозрізних залізобетонних балок за дії однозначних і малоциклових повторних 
навантажень С.М. Крилова, С.К. Ікрамова, Ю.П. Гущі, Абакамова М.С., Сіль Ган 
Ржана, Холжігіта Кулдашева, О.В. Єршева, С.В. Цепелева, В.Є. Бабича, В.В. 
Савицького і ін. 

Одним із шляхів удосконалення теорії розрахунку залізобетонних конструкцій є 
впровадження розрахунків несучої здатності на основі деформаційної моделі з 
використанням апроксимацій діаграм стану бетону та арматури при описанні Н.Д.С. 
залізобетонних елементів присвячені праці вчених: Т.Н. Азізова, Є.М. Бабича, В.М. 
Байкова, А.М. Бамбури, А.Я., Барашикова, В.Ю. Барданова, В.Я. Бачинського, В.М. 
Бондаренка, О.О. Гвоздєва, Ю.П. Гущі, В.С. Дорофеєва, А.С. Закесова, М.І. 
Карпенка, В.М. Митрофанова, А.М. Павлікова, С.І. Рогового, В.М. Ромашка, С.Л. 
Фоміна, О.А. Шкурупія, В.С. Шмуклера, О.Ф. Яременка, F. Ansari, N.Y. Tverand, T. 
Faust, N.W. Hanson, M.N. Jadid, J.J. Jensen, G. Konig, A.K.H. Kwan, M. Sargin, G.A. 
Tan, E. Siviero та інші. 
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Першим, хто розпочав дослідження роботи елементів під дією знакозмінного 
навантаження, був В.Я. Немировський, який у 1949 р. досліджував вплив 
знакозмінного навантаження на тріщиностійкість залізобетонних балок. З 1961 року 
проблемою опору бетону за дії знакозмінного навантаження систематично займався 
Л.П. Макаренко та його наукова школа: Є.М. Бабич, Н.М. Бітько, А.В. Гергель, В.С. 
В.В. Масліченко, Г.Х. Масюк, В.Н. Рубель, І.Д. Свинаренко, Г.А. Фенко та інші. 
Також дослідженням роботи залізобетонних елементів за дії малоциклових 
знакозмінних навантажень займалися Т.Н. Азізов, О.В. Дорофе’єв, В.М. Карпюк, 
Андрійчук, В.С. Александровський, І.І. Алексієвець, В.Я. Багрій, А.Я. Барашиков, 
В.В. Блінков, Бліхарський З.Я., П.І. Васильєв, О.В. Войцехівський, О.В. Горик, А.Б. 
Григорчук, В.В. Караван, В.М. Карпюк, Н.І. Карпенко, Є.В. Клименко, А.М. 
Кокарєв, В.І. Колчунов, О.І. Корнійчук, О.І. Лапенко, Р.Х. Мурмухамедов, А.М. 
Павліков, В.А. Пашинський, В.А. Ржевський, О.В. Семко, Т.Л. Чирва, Шкурупій 
О.А., Шмуклер В.С. та інші. 

Перший розділ закінчується визначенням мети та задач досліджень. 
У другому розділі наведений опис дослідних зразків, висвітлена методика та 

об’єм експериментальних досліджень. 
Для досягнення мети експериментальних досліджень було виготовлено 9 

зразків залізобетонних балок. Фізико-механічні характеристики бетону та арматури, 
що використовувались у дослідних зразках, визначались за допомогою 
безпосередніх випробувань зразків, що проводились згідно діючих методик.  
Армування балок виконувалось симетричними каркасами, щоб у них була 
можливість перерозподілу зусиль під час завантаження і сприйняття навантажень 
при зміні знака. Для цього виконано розрахунок балок за пружної роботи та 
враховано теоретично перерозподіл у них зусиль за умови, що згинальні моменти 
над опорою майже вдвічі більші прольотних (рис. 1).   

 
 
 

 

Рис. 1. Розрахункова схема двопролітної нерозрізної балки (а), епюра моментів в 
пружній стадії (б), додаткова епюра перерозподілу (в), епюра моментів з 

урахуванням перерозподілу зусиль (г). 
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В прольотах і над опорами виконувалось армування однаковими стержнями 
арматури. Для балок використовувалась робоча арматура класу А400 2Ø12 мм  (див. 
рис.2),  

 

 
 
Для поперечного армування застосовувався арматурний дріт класу В500 Ø6 мм 

з кроком 20 см в пролітних ділянках балки. На приопорних ділянках крок 
поперечної арматури зменшувався до 10 см шляхом встановлення додаткових 
стержнів. Поздовжні й поперечні стержні об’єднувалися в просторовий каркас. 
Спочатку зварювались плоскі каркаси з 2-х повздовжніх стержнів робочої арматури 
∅12 А400 і поперечних стержнів В500 Ø6 мм, а потім 2 плоскі каркаси зварювались 
у просторовий каркас за допомогою стержнів В500 Ø6 мм. Для виготовлення зразків 
використовували важкий бетон класу С25/30. Підбір складу бетону здійснювали з 
урахуванням фактичних характеристик вихідних матеріалів. Склад бетонної суміші 
для бетону зразків приймався за вагою 1:1,83:2,57 при В/Ц = 0,37. 

Для випробовування двопролітних нерозрізних балок у якості силової рами 
використали гідравлічний прес ПГ – 200, на базі якого була змонтована спеціальна 
установка (рис. 3). Для цього на нижню опорну плиту преса вкладалася зварена з 
двох двотаврів № 40 опорна балка, на якій закріплювались середня нерухома опора 
та шарнірно-рухомі крайні опори. В якості верхньої навантажувальної траверси 
використано зварну балку з 2-х швелерів №16, в якості нижніх траверс 
використовувались металеві балки з двотаврів №10. 

Рис. 2. Конструктивна схема дослідних балок (розміри в мм) 
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Рис. 3. Загальний вигляд випробування балок 

 
В якості крайніх опор використовували протаровані кільцеві динамометри, які 

дали змогу в процесі випробувань вимірювати опорні реакції і розкрити статичну 
невизначеність балок, а в якості нерухомої опори слугував кутник. Між верхньою 
навантажувальною траверсою і верхньою фіксованою плитою преса розташовували 
гідравлічний домкрат і протарований пластинчатий динамометр, за допомогою 
якого визначали повне навантаження на балку. 

Балки випробовували як двопролітні з навантаженням чотирма зосередженими 
силами, які прикладалися на відстані 60 і 100 см від центру нерухомої опори (рис.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 4. Схема випробовування балок та розташування вимірювальних 
приладів на них : 

D – динамометри; TR – тензорезистори; ПР – прогиноміри;  
Т – тензометри; інд – індикатори; 
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Деформації арматури вимірювали за допомогою тензометрів Гугенбергера на 
базі 20 мм з ціною поділок 0,001 мм та тензорезисторів на базі 20мм, які наклеювали 
на стержні за допомогою клею БФ-2. Перед наклейкою тензорезисторів поверхню 
стержнів зачищали шліфувальним папером і обезжирювали ацетоном, а їхню 
гідроізоляцію здійснювали шаром епоксидного клею та ізоляційною стрічкою. 
Фіксування показників тензорезисторів здійснювалося за допомогою 
багатоканальної вимірювальної тензометричної системи для статичних випробувань 
ВНП-8. Над середньою опорою і в прольотах під зосередженими силами на 
розтягнуту арматуру наклеювались тензорезистори. Тензометри Гугенбергера 
закріплювали до арматури в місцях виникнення найбільших прольотних моментів і 
над середньою опорою.  

Деформації бетону вимірювали за допомогою індикаторів годинникового типу 
МИГ-2 з ціною поділок  0,001  мм на базі  200 мм. Індикатори розташовували на 
бокових гранях балок на відстані 20 мм від горизонтальних граней і кріпили до 
балок за допомогою металевих тримачів, які приклеювали до поверхні балок 
епоксидним клеєм. 

Деформації бетону по висоті перерізів балок вимірювали ланцюжками 
тензорезисторів, які мали базу 50 мм. Тензорезистори приклеювали клеєм БФ-2, 
починаючи із стиснутої зони, перший на відстані 10 мм від горизонтальної грані, 
наступні три (чотири) – через 20 мм (всього по чотири-п’ять, залежно від напрямку) 
тензорезисторів на обох бокових гранях у кожному перерізі над опорою і під 
силами). Показники тензорезисторів на бетоні фіксували за допомогою 
багатоканальної вимірювальної тензометричної системи для статичних випробувань 
ВНП-8. 

Прогини балок вимірювались під силами та на відстані 40 см від крайніх опор, 
за допомогою прогиномірів 6ПАО ЛИСИ з ціною поділок 0,01 мм. За появою 
тріщин в процесі випробування балок спостерігали візуально та за допомогою 
мікроскопу МПБ-3 з ціною поділки 0,002мм. 

В процесі проведення експерименту фіксували показники вимірювальних 
приладів до прикладання навантаження, на кожному ступені навантаження, а також 
здійснювали огляд зовнішніх поверхонь балок, спостерігаючи виникнення та 
розвиток тріщин. З метою покращення візуального спостереження за виникненням 
та розвитком тріщин на бокові поверхні балок наносився вапняний розчин. 
Утворення тріщин фіксувалось візуально, ширина розкриття тріщин визначалась за 
допомогою мікроскопу МПБ-3 з ціною поділки 0,002мм. На кожному ступені 
навантаження позначали розвиток існуючих і виникнення нових тріщин. Ширина 
розкриття тріщини замірялась на рівні розтягнутої арматури. Закриття тріщин при 
розвантаженні фіксувалось за тією ж методикою, що і при навантаженні. 

Всі балки після 10-ти циклів були доведені до руйнування. За руйнівне 
приймали навантаження, коли над середньою опорою і під силами деформації 
арматури або бетону досягали максимальних значень. 

У третьому розділі наведені результати та аналіз експериментальних 
досліджень. В таблиці 1 показані схеми завантаження дослідних зразків. 
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Таблиця 1 

Схеми режимів навантаження балок 

Шифр балок Режими навантажень Вид навантаження 

БОС-1 

БОС-2 

БОС-3 

 

Одноразове 
короткочасне, 
ступінчасте до 
руйнування 

БМЦП-1 

БМЦП-2 

БМЦП-3 

 

Короткочасне, мало 
циклове повторне 
навантаження 
рівень (0,3-0,6) з 
руйнуванням після 
десяти циклів 

БМЦЗН-1 

БМЦЗН-2 

БМЦЗН-3 

 

Короткочасне, мало 
циклове 
знакозмінне 
навантаження 
(рівень 0,6) з 
руйнуванням після 
десятого циклу 
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Прикладання малоциклового знакозмінного навантаження змінює як величину 
несучої здатності, так і характер руйнування дослідних зразків, що видно з           
таблиці 2. 

Таблиця 2 

Середні значення зусиль випробуваних балок 

№ 
п/п 

Шифр 
балок 

Величина 
сили при якій 
відбувалось 

руйнування – 
F(кН) 

Значення згинальних моментів 
при руйнуванні 

Режими 
завантажень М – прольотні 

кНм 
М – на середній 

опорі кНм 

1 БОС 32,5 10,4 14,4 
Однозначне 
статичне до 
руйнування 

2 БМЦП 30,0 9,64 13,3 

Короткочасне 
малоциклове 
повторне, 
після десяти 
циклів до 
руйнування 

3 БМЦЗН 27,5 8,84 12,2 

Короткочасне 
мало циклове 
знакозмінне, 
руйнування 
після 10-ти 
циклів 

 
Вплив навантажень на прогини балок за  дії однозначного статичного 

навантаження до руйнування. Механізм деформування, тріщиноутворення та 
руйнування нерозрізних балок відрізняється від роботи однопролітних 
залізобетонних згинальних елементів навіть при однозначному статичному 
навантаженні  (на першому півциклі). При подальших циклічних навантаженнях з 
кожним циклом напружено-деформований стан балок змінювався. Зменшувалась 
несуча здатність. Якщо порівнювати напружено-деформований стан балок за дії 
малоциклових повторних і малоциклових знакозмінних навантажень, то тут також є 
суттєва відмінність. Також прогини балок в залежності від характеру навантажень за 
своїми значеннями відрізнялись. Результати значень прогинів досліджувались на 
кожному півциклі і на кожному циклі. Нижче наведений аналіз результатів 
прогинів. В експериментальних зразках за однозначного статичного навантаження 
прогини під час руйнування складали такі величини: БОС-1 – 2,27 см, БОС-2 – 
2,24см, БОС-3 –2,26 см (рис. 5). 
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Рис.5. Результати прогинів в балках за дії однозначного статичного 

навантаження 
 
Вплив навантажень на прогини балок за дії  малоциклового повторного 

навантаження.  Вплив малоциклових  повторних навантажень на розвиток прогинів 
балок вивчався на балках БМЦП-1,2,3. Прогини вимірювались під першою силою 
від крайньої опори в місцях найбільших прольотних згинальних моментів. Характер 
розвитку прогинів вивчався на вище вказаних балках і зміна їх середніх значень 
показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Зміна прогинів балок при повторному навантаженні до рівня 6,0=η і 

розвантаженні до рівня 3,0=η . (
)(cmf - прогини при рівні 6,0=η , (середні значення 3-х 

балок) '
)(cmf  - прогини при рівні 3,0=η ) 

При завантаженні балок малоцикловими повторними навантаженнями до 
верхнього рівня 6,0=η , що відповідає силі F=16,5 кН, і розвантаження до нижчого 
рівня 3,0=η , що відповідає силі F=8,5 кН, як видно із графіка (рис. 6) від циклу до 
циклу зміна прогинів, що на верхньому рівні, що на нижньому, була незначною. Так 
при завантаженні до верхнього рівня на першому півциклі прогин був рівним 0,82 
см, на другому – 0,87 см, на третьому – 0,74 см і з четвертого по десятий півцикл 
прогини були в межах 0,75…0,76 см. Що стосується нижчого рівня (розвантаження 
балок до 3,0=η ), то тут також особливих змін прогинів від циклу до циклу не 
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відбувалось. Так на першому півциклі прогин балок 0,66 см, на другому – 0,65 см, 
на третьому, четвертому і п’ятому прогин також був рівним 0,64 см, а з шостого по 
десятий – 0,62см. Аналізуючи графіки зміни прогинів за дії малоциклових 
повторних навантажень можна констатувати, що прогини при невисоких рівнях 
навантажень практично стабільні. При чому, якщо порівняти прогини при 
однозначному статичному навантаженні і при малоцикловому повторному 
навантаженні, при однаковому рівні навантажень, різниця не значна. Так при силі 
рівній 16,5 кН прогини при статичному навантаженні були 0,83 см, а при 
повторному – максимальний прогин був 0,87 см. Збільшення прогинів при цьому 
викликано зменшенням жорсткості балок, по-скільки за дії циклових навантажень 
тріщини, які виникли в розтягнутій зоні балок, на першому циклі, розвивались на 
наступних циклах. Порівнюючи значення прогинів при руйнуючих зусиллях, то за 
дії статичного однозначного навантаження в балках були 2,24 см, 2,27 см і 2,26 см, в 
балках що зазнавали дії малоциклових повторних навантажень –  відповідно 2,51 см, 
2,53 см і 2,53 см. Як бачимо, розкид значень прогинів незначний, що говорить про 
однакові міцнісні і деформативні характеристики балок. Руйнуючі зусилля балок 
були відповідно при одноразових – 32,5 кН; 32,53 кН; 32,51 кН і при повторних 30,0 
кН; 30,02 кН і 30,0 кН. 

 
Вплив навантажень на прогини балок за дії малоциклових знакозмінних 

навантажень. Значний інтерес представляє вивчення прогинів і їх зміна за дії 
малоциклових знакозмінних навантажень в нерозрізних двопролітних балках. 
Графік зміни значень прогинів за дії мало циклових знакозмінних навантажень в 
напівциклах «а» і «б» показаний на рис. 7. 

 
Рис. 7. Зміна прогинів балок за дії знакозмінних навантажень при рівні 6,0=η

(середні значення 3-х балок). ( )(
)(

a

cmf - прогин на півциклі «а», )(
)(

б

cmf - прогин на 

півциклі «б») 
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Аналіз графіків зміни прогинів за дії малоциклових знакозмінних навантажень 
показав, що значення прогинів в напівциклах «б» дещо більші. На першому 
напівциклі «а» прогин склав -0,8 см, а в напівциклі «б» - 0,93 см, а на п’ятому – 
відповідно 0,96 см і 0,98 см. Починаючи  з п’ятого циклу прогин практично на обох 
напівциклах мають плавний приріст значення прогинів. При руйнуванні за 
навантаження F=27,5 кН прогини склали – 3,2 см (середнє значення по 3-х балках). 

Вплив малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на ширину 
розкриття тріщин в балках.  Схема розкриття тріщин за дії малоциклового 
повторного і знакозмінного навантаження значно відрізняється від схеми розкриття 
тріщин за однозначного статичного навантаження, що в значній мірі впливає на 
експлуатаційні характеристики нерозрізних залізобетонних балок. При роботі 
нерозрізних залізобетонних балок за дії малоциклового повторного навантаження 
спостерігається розвиток тріщин до 4-5 циклу завантаження, після чого 
спостерігається стабілізація ширини розкриття тріщин, як видно з рис. 8, є більш 
сталою.  

 

 
Рис. 8. Зміна ширини розкриття нормальних тріщин балок при повторному 
навантаженні до рівня 6,0=η і розвантаженні до рівня 3,0=η  (

)(cmCW - ширина 

розкриття тріщин при рівні 6,0=η , (середні значення 3-х балок) '
)(cmCW  - ширина 

розкриття тріщин при рівні 3,0=η ) 
На ступенях навантаження, вище рівня циклічного навантаження, до руйнування 

спостерігалося збільшення приросту величин ширини розкриття тріщин. 
Максимальні значення ширини розкриття тріщин при руйнуванні балок були більші, 
ніж при однозначному статичному навантаженні. Це пояснюється зміною структури 
бетону за рахунок залишкових значень ширини розкриття тріщин за рівня =η 0,3 
при малоциклових повторних навантаженнях. 

Подальший розвиток тріщин спостерігався при збільшенні навантаження до 
руйнування, де за рівня навантаження =η 0,8 від руйнівного, почали відкриватися 
похилі тріщини, спостерігався значний розвиток похилих і нормальних тріщин і 
ширина їх розкриття. 



14 
 

При роботі нерозрізних залізобетонних балок за дії знакозмінного навантаження 
спостерігається значний розвиток ширини розкриття нормальних тріщин на 1-2 
циклах. Після 3-го до 5-го циклів відбувається плавне зростання значень ширини 
розкриття тріщин. При знакозмінних завантаженнях після 5-го циклу нормальні 
тріщини практично розділили переріз балки на окремі блоки, тобто злилися з 
розтягнутої до стиснутої зон перерізу. Після чого спостерігається подальший 
розвиток ширини розкриття тріщин на 7-10 циклах внаслідок деструктивних змін 
бетону через наскрізне перерізання перерізу балки нормальними тріщинами. При 
завантаженні балки на 7-му циклі з’явились похилі тріщини. Значення ширини їх 
розкриття після десяти циклів було W=0,25 мм. При  завантаженні балки після 10-го 
циклу до рівня навантаження =η 0,8 від руйнівного ширина похилих тріщин була 
W=0,5мм. Зміна ширини розкриття нормальних тріщин в балках наведена на рис.9. 

 
Рис. 9. Зміна ширини розкриття нормальних тріщин балок за дії 

знакозмінних навантажень при рівні 6,0=η (середні значення 3-х балок). ( )(
)(

a

cmCW - 

ширина розкриття тріщин на півциклі «а», )(
)(

б

cmCW - ширина розкриття тріщин на 

півциклі «б») 
 

Аналіз графіків зміни ширини розкриття тріщин показав, що за дії малоциклового 
повторного навантаження зазначених рівнів, тріщини розвиваються до 4-5 циклів, 
після чого стабілізуються і знаходяться приблизно на однаковому рівні. Подальший 
розвиток тріщин спостерігається тільки при збільшенні рівня навантаження вище 
циклового. Аналіз графіку ширини розкриття тріщин за дії знакозмінного 
малоциклового навантаження суттєво відрізняється від графіку ширини розкриття 
тріщин, показаному на рис. 9. Як видно із графіка, розвиток ширини розкриття 
нормальних тріщин від циклу до циклу зростав до 4-го циклу, далі стабілізація не 
відбулась і продовжився плавний приріст ширини розкриття нормальних тріщин, а 
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після 7-го циклу ширина розкриття збільшувалась на півциклах і після 10-ти циклів 
досягла значень в півциклі «а» - 0,6 мм, а в напівциклі «б» - 0,62 мм. 
 

Четвертий розділ присвячений теоретичним дослідженням напружено-
деформованого стану згинальних залізобетонних елементів при дії малоциклових 
повторних і знакозмінних навантажень. 

Визначення напружено-деформованого стану нормальних перерізів і їх міцності в 
згинальних елементах, в т.ч. і в нерозрізних балках, здійснюють з використанням 
деформаційної моделі, за якої епюру напружень в стиснутій зоні бетону приймають 
криволінійною, а діаграму його деформування описують у вигляді полінома п’ятого 
ступеню. 

Деформаційна модель має переваги в тім, що їй належить феменологічний 
характер, коли основні параметри деформативності матеріалів визначаються 
безпосередньо із простих дослідів на центральний розтяг і стиск. Але деформаційна 
модель має основний недолік, який полягає в тому, що її застосування в певній мірі 
виправдане для випадків простого пропорційного навантаження. Питання 
циклічного навантаження-розвантаження, закриття тріщин та їхнього повторного 
відкриття в цій моделі вимагає додаткового вивчення. 

При використанні гіпотези плоских перерізів розподіл зусиль і деформацій 
матеріалів по висоті поперечного перерізу при однозначному статичному 
навантаженні показаний на рис. 10. Рівняння рівноваги зовнішніх і внутрішніх 
зусиль в нормальному перерізі мають вигляд 

	M = M� +M� +M�' ,                                                (1) 
N� = N�-N�'                                                       (2) 

Рис. 10. Схема розподілу зусиль і деформацій в розрахунковому перерізі 
при одноразовому статичному навантаженні 

Розподіл зусиль і деформацій при циклових повторних навантаженнях 
наведений на рис.11. 
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Рис.11. Напружено-деформований стан поперечного перерізу балки при 

циклових повторних навантаженнях 
На будь-якому циклі повторних навантажень, використовуючи гіпотезу 

плоских перерізів, за заданих значеннях деформацій бетону Ɛ��,��, деформації 
арматури набудуть значень 

Ɛ�� =
Ɛ�����,���
��,���

�d-Z�,���;	Ɛ��' = Ɛ�����,���
��,���

�Z�,��-a'�               (3) 

Напружено-деформований стан нормальних перерізів в нерозрізних 
залізобетонних балках за дії малоциклових знакозмінних навантажень дещо 
відрізняється від балок, на які діють повторні циклові навантаження одного 
знака. Це в першу чергу пояснюється тим, що бетон в поперечному перерізі 
зазнає поперемінно стискаючих і розтягуючи зусиль. А це негативно впливає на 
зміну його фізико-механічних характеристик. Слід зазначити, що при 
знакозмінному малоцикловому навантаженні в симетрично армованих 
залізобетонних згинальних елементах у зонах двобічних пластичних шарнірів в 
граничному стані за несучою здатністю (стадії близької до руйнування) виникає 
система перехресних і нормальних тріщин розриву з наявністю мікро- і 
макроруйнувань та тріщин відриву в попередньо стиснутій зоні бетону на обох 
гранях елементу. Системи тріщин розриву розділяють елемент на окремі блоки, 
оскільки нормальні тріщини, що починаються від протилежних граней 
елементу, з’єднуються між собою, утворюючи наскрізні тріщини в 
поперечному перерізі. 

Напружено-деформований стан поперечного перерізу балок за дії 
малоциклових знакозмінних навантажень показаний на рис. 12. 
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Рис. 12. Напружено-деформований стан поперечного перерізу балки при 

циклових знакозмінних навантаженнях 
При  циклічному навантаженні, з переміною знаку зусиль в бетонному ядрі 

пластичного шарніру, відбувається взаємне зміщення блоків один відносно одного. 
Це викликає порушення зчеплення арматури з бетоном та руйнування блоків від 
роздріблення бетону. Внаслідок накопичення пошкоджень ядро шарніру втрачає 
здатність чинити опір діючим зусиллям, як єдине ціле, від стиску бетону та 
текучості арматури при меншому навантаженні, ніж за дії однозначного, чи 
циклового повторного навантаження до руйнування. 
Враховуючи вище наведене, на основі аналізу опублікованих праць виведений 
трифакторний коефіцієнт умов роботи для елементів, що зазнають дії циклових 
знакозмінних навантажень, який залежить від коефіцієнту асиметрії ρ� =
Mmin/M�!", кількості циклів – n і рівня навантажень ηс = %�

%�&
	 або η' = %(

%(&
 і має 

вигляд 

)*+, = - .,./
012. +3

4 02.
0,/56.,/5*78 92�1 − =>�.,2? − �1 − =>� @�1 − =A�.,B         (4) 

Розрахунок на утворення тріщин виконуємо за умови, коли в крайньому 

розтягнутому волокні бетону деформації розтягання досягають граничних значень 

εctd. Для випадку, коли конструкція випробовує короткочасні повторні і знакозмінні 

навантаження ширина розкриття тріщин визначається за умови, що видовження 

арматури sl∆  на ділянці між тріщинами sr дорівнює сумі видовження бетону сl∆  та 

ширини розкриття тріщин kw  

)( ctmnsmrk sw εγε ε
η−=                                                     (5) 

де - )1(6,1)1(6,2 4.0
ttn ηηγ ε

η −−−=                                                                                 

Для випадку, коли конструкція випробовує короткочасні повторні і знакозмінні 

навантаження повний прогин згинальних елементів визначається за формулою 
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Нижче наводиться зведена таблиця статистичної обробки збіжності 
запропонованої методики визначення напружено-деформованого стану і міцності 
нерозрізних залізобетонних балок при одноразових  і повторних навантажень з 
експериментальними даними автора. 

Таблиця 3 

Основні статистичні показники порівняння дослідних даних з теоретично 
визначеними 

  n 

штук 
Сер. σ Cv m P,% σm  

vсm  
Pm  

БОС 

thMM sup,expsup,  

52 

0,71 0,22 0,30 0,07 4,86 0,05 0,07 1,11 

thspsp MM ,exp,  3,40 0,38 0,11 0,12 3,53 0,08 0,02 0,80 

thkk ww ,exp,
 

1,05 0,35 0,33 0,11 1,47 0,08 0,07 0,33 

thffexp  0,99 0,30 0,30 0,09 3,30 0,07 0,01 0,75 

БМЦП 

thMM sup,expsup,  

24 

0,80 0,06 0,08 0,02 2,50 0,01 0,02 0,56 

thspsp MM ,exp,  1,14 0,14 0,12 0,04 3,51 0,03 0,03 0,79 

thkk ww ,exp,
 

1,11 0,32 0,29 0,10 0,90 0,07 0,06 0,80 

thffexp  1,32 0,17 0,13 0,05 3,79 0,04 0,03 0,86 

БМЦЗН 

thMM sup,expsup,  

3 

0,96 0,04 0,04 0,01 1,04 0,01 0,01 0,73 

thspsp MM ,exp,  1,06 0,24 0,23 0,08 0,75 0,05 0,05 0,96 

thkk ww ,exp,
 

1,06 0,08 0,08 0,03 2,83 0,02 0,02 0,64 

thffexp  1,93 0,39 0,20 0,12 6,21 0,09 0,04 1,44 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

За результатами виконаної роботи, розв’язана важлива задача визначення 
впливу малоциклових повторних і знакозмінних навантажень на напружено-
деформований стан нерозрізних залізобетонних балок і вивчення перерозподілу 
зусиль в таких балках.  

Проведені дослідження привели до наступних висновків: 

1. Вперше отримані нові експериментальні дані про роботу нерозрізних 
залізобетонних балок при знакозмінних навантажень, які розвивають теорію 
розрахунку статично невизначених залізобетонних конструкцій.  

2. Удосконалено методику та проведені експериментальні дослідження нерозрізних 
залізобетонних балок за дії малоциклових повторних і знакозмінних 
навантажень. 



19 
 

3. Підтверджено, що перерозподіл зусиль відбувається внаслідок тріщиноутворення 
в бетоні та виникнення пластичних деформацій в бетоні і арматурі; при 
повторних навантажень експлуатаційного рівня на п’ятому-шостому циклах 
відбувається стабілізація напружено-деформованого стану нормальних перерізів; 
при знакозмінних навантажень експлуатаційного рівня стабілізація напружено-
деформованого стану нормальних перерізів не відбувається, а продовжується 
приріст деформацій. 

4. За дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень рівнів η=0,6 несуча 
здатність зменшується на 8%...10% і на 16%...18% відповідно. 

5. Повторні навантаження експлуатаційного рівня збільшують прогини, деформації 
арматури і бетону та ширину розкриття тріщин в нерозрізних балках на 15-20%, а 
за впливу знакозмінних навантажень величини можуть збільшуватись до 40% в 
порівнянні з однозначним статичним навантаженням. 

6. Вплив передісторії при знакозмінних навантажень на опір залізобетонних 
нерозрізних балок силовим впливам рівнів η=0,6 при розрахунку за першою і 
другою групами граничних станів рекомендується враховувати у відповідних 
розрахункових формулах шляхом домножування міцнісних і деформативних 
характеристик бетону на коефіцієнти умов роботи бетонів по міцності і 
деформаціях іγ , визначених теоретично шляхом статистичних залежностей 

порахованих по (4, 5, 6). 
7. Дійсні значення відношення теоретичних величин згинальних моментів, 

деформацій бетону, прогинів та ширини розкриття тріщин до експериментальних 
в досліджуваних нерозрізних балках, обчислених згідно з деформаційною 
моделлю перерізів,  знаходяться в інтервалі [0,96; 1,06]. 

8. Вдосконалена методика визначення напружено-деформованого стану може бути 
використана для розрахунку нерозрізних балок, виготовлених з бетонів класів 
С20/25 – С30/35 з використанням арматури зі сталей, які мають ділянку 
текучості. 
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Отримано нові експериментальні дані про характер руйнування, напружено-
деформований стан нерозрізних залізобетонних балок та перерозподіл зусиль в них 
за дії малоциклових знакозмінних навантажень. 

Підтверджено різницю між розрахунковими і експериментальними даними по 
несучій здатності, тріщиностійкості і деформативності. Для задовільної збіжності 
розрахунків з реальною роботою, нерозрізних залізобетонних балок за дії 
малоциклових знакозмінних навантажень, необхідно вводити коефіцієнти умов 
роботи. 

Ключові слова: нерозрізні залізобетонні балки, напружено-деформований 
стан, малоциклові знакозмінні навантаження, міцність, тріщиностійкість, 
деформативність. 
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Ющук А.В. Несущая способность, трещиностойкость и деформативность 

неразрезных железобетонных балок за действия малоцикловых повторных и 
знакопеременных нагрузок - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 05.23.01 - строительные конструкции, здания и сооружения. - 
Национальный университет водного хозяйства и природопользования, Ровно, 2021. 

Диссертация посвящена изучению влияния малоцикловых знакопеременных 
нагрузок на напряженно-деформированное состояние двухпролетных неразрезных 
железобетонных балок. 

Получены новые экспериментальные данные о характере разрушения, 
напряженно-деформированное состояние неразрезных железобетонных балок и 
перераспределение усилий в них за действия малоцикловых знакопеременных 
нагрузок. 

Подтверждено разницу между расчетными и экспериментальными данными по 
несущей способности, трещиностойкости и деформативности. Для 
удовлетворительной сходимости расчетов с реальной работой неразрезных 
железобетонных балок за действия малоцикловых знакопеременных нагрузок 
необходимо вводить коэффициенты условий работы. 

Ключевые слова: неразрезные железобетонные балки, напряженно-
деформированное состояние, малоцикловие знакопеременные нагрузки, прочность, 
трещиностойкость, деформативность. 

 
ABSTRACT 

Yushchuk O. V. Load-bearing capacity, crack resistance and deformability of 
reinforced concrete continuous beams under the action of low-cycle repeated and 
alternating loads - Qualified scientific work on the rights of the manuscript. 

 
Thesis for a Candidate of Technical Science Degree in Specialty 05.23.01 

«Construction structures, buildings and structures» (192 – Construction and civil 
engineering). - National university of water and environmental engineering, Rivne, 2021. 

The introduction outlines the relevance of the topic, the purpose and objectives of 
research, the scientific novelty, the practical value of the work, the personal contribution of 
the degree seeker. 



22 
 

Section 1 analyzes the studies on this topic, carried out both in our country and 
abroad. It describes the conditions under which reinforced concrete continuous beams are 
exposed to alternating loads. 

Section 2 presents the program and methods of experimental research. 
Three batches of monolithic reinforced concrete continuous beams were made for the 

experiments. Each batch included three beams. Beams in each batch differed in loading 
modes during testing. The length of each beam was 300 cm, with cross-section 100×160 
mm. The beams were symmetrically reinforced, so that they could redistribute forces 
during loading and supporting loads when changing of sign. Working reinforcement 
А400С class 2Ø12 mm was used for the beams. For transverse reinforcement, B500 class 
reinforcement wire Ø6 mm was used with 20 cm pitch in the span sections of the beam. In 
the supporting sections, the pitch of the transverse reinforcement was reduced to 10 cm by 
inserting additional rods. Longitudinal and transverse rods were combined into a spatial 
frame. First, the flat frames were welded using 2 longitudinal rods of working 
reinforcement A400C Ø 12 and transverse rods B500 Ø6 mm. Further, 2 flat frames were 
welded together into a spatial frame using rods B500 Ø6 mm. 

The beams were tested as those with central prop, under load of four concentrated 
forces, applied at a distance of 60 and 100 cm from the center of the fixed support. Beams 
BDS-1, BDS-2 and BDS-3 were loaded one time for a short term up to fracture. The 
concentrated forces were applied in equal steps (0.08 ... 0.10) Fu, where Fu  – is estimated 
breaking load, determined by calculation. Beams BLCR-1, BLCR-2 and BLCR-3 were 
subjected to repeated short-term loads, 60% of the destructive level ( ucycсyc FF /=η , where 

cycη – is the relative level of re-load; cycF – load in cycles; uF  – breaking load, determined 

by testing the beams BDS-1, BDS-2, BDS-3). Beams BLCAL-1, BLCAL-2 and BLCAL-3 
were exposed to alternating repeated short-term loads, 60% of the destructive level           
( kcycсyc FF /=η , where cycη – is the relative level of repeated load; cycF – load in cycles; kF – 

breaking load, determined by testing beams BDS-1, BDS-2, BDS-3). The relative load 
level was chosen to simulate the loading action as closely as possible during the actual 
operation of the beams (operational load). Loading and unloading in cycles was carried out 
by steps, the value of which was assumed to be the same as for a one time loading. Beams 
BLCR-1, BLCR-2, BLCR-3, BLCAL -1, BLCAL -2, BLCAL -3 were loaded repeatedly 
for ten cycles, and they were brought to fracture at the eleventh half-cycle. 

Section 3 presents the results of strength, deformability and cracking resistance of 
reinforced concrete beams. The analysis of the obtained results of experimental tests 
showed decreasing of the load-bearing capacity of reinforced concrete beams affected by 
low-cycle repeated and alternating loading in comparison with beams loaded with a static 
load until fracture. However, the following feature of the beams operation was noticed: 
under the action of repeated loads according to the loads level, the processes of cracking 
and deflections are stabilized, while under the action of alternating loads, there is a 
constant increase of deformation, up to fracture. This occurs due to the formation of main 
cracks, cutting the entire cross-section and changing the bending stiffness properties of the 
normal cross-section. The model of cracking under the action of a low-cycle alternating 
load differs significantly from the model of crack opening under an non-alternating static 
load. 
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Section 4 presents a comparison of the calculation (according to the current 
regulatory documents) of reinforced concrete beams under the action of low-cycle 
repeated and alternating loads with experimentally obtained data. 

The indicated changes in the stress-strain state must be taken into account when 
calculating statically undefined bending elements under the action of the above mentioned 
loads by introducing the corresponding coefficients of operating conditions. 

Keywords: reinforced concrete beams with central prop, low-cycle repeated and 
alternating loads, stress-strain state, redistribution of forces, bending moments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


