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ВСТУП 

 
В бетоні і залізобетоні в процесі експлуатації відбуваються 

зміни міцнісних і деформаційних характеристик, які називають 
тривалими процесами. Такі зміни можуть бути наслідком 
тривалих фізико-хімічних процесів, які відбуваються в бетоні в 
природньому стані та під дією різноманітних впливів (постійних 
і змінних навантажень, вимушених деформацій, температурних 
та вологісних впливів тощо).  

До тривалих процесів в бетоні і залізобетоні, в основному, 
відносять: 
- усадку бетону і залізобетону;  
- повзучість бетону і залізобетону; 
- релаксацію напружень в бетоні і арматурі;  
- зміну міцності та модуля деформацій бетону під дією постійних  
  і змінних навантажень; 
- набухання бетону. 

Тривалі процеси в багатьох випадках суттєво впливають на 

напружено-деформований стан залізобетонних конструкцій. В 

одних випадках такий вплив може бути позитивним, в інших – 

негативним. Негативний вплив тривалих процесів проявляється у 

збільшені прогинів конструкцій, втратах попереднього 

напружування, зменшенні тріщиностійкості, збільшенні ширини 

розкриття тріщин тощо. Такі впливи можуть призвести до 

зменшення довговічності залізобетонних конструкцій та 

погіршенню експлуатаційних якостей. Виходячи з цього на стадії 

проектування конструкцій проявлення тривалих процесів 

повинно перевірятися розрахунками. 

Практика проектування і експлуатації залізобетонних 

конструкцій засвідчує, що найбільш впливовим на зміни 

напружено-деформованого стану згинальних елементів має 

повзучість бетону, а тому цьому питанню надана увага в цих 

рекомендаціях. 

В рекомендаціях розглянута фізична сутність повзучості 

бетону, загальна методика визначення прогинів балок за пружної 

їх роботи, а також методики визначення прогинів балок 

відповідно до європейських стандартів та національних норм 

проектування залізобетонних конструкцій. 
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1. ФІЗИЧНА СУТНІСТЬ ПОВЗУЧОСТІ БЕТОНУ 

ТА ЇЇ КІЛЬКІСНА ОЦІНКА 

 

Бетон – штучний будівельний матеріал, утворений внаслідок 

твердіння раціонально підібраної суміші в’яжучого, води, 

заповнювачів та можливих домішок. Фізико-механічні 

характеристики бетону визначаються його структурою, 

основною складовою якої є цементний камінь. 

Процес утворення структури цементного каменю відбувається 

в такій послідовності: цемент + вода          реакції гідратації  

  розчин          перенасичений розчин (колоїд)         драглеподібна 

маса (гель)         кристали         кристалічний зросток +гель              

         цементний камінь. 

Після утворення суміші цементу з водою починають 

відбуватися реакції гідратації внаслідок чого утворюється 

перенасичений розчин, в якому починають виникати кристали. 

Кристали починають між собою зрощуватися, утворюючи 

кристалічний зросток. Але водночас не відбувається повна 

гідратація частинок цементу, цей процес тривалий, а тому 

цементний камінь уявляє собою мікробетон, наповнювачем в 

якому є не гідратовані повністю зерна  цементу. Таким чином, в 

мікроструктурі цементного каменю присутні дві складові – 

кристалічний зросток та гель. Кристалічний зросток надає 

цементному каменю міцності і пружності, а гель – пластичності. 

З цих причин цементний камінь є пружно-пластичним 

матеріалом. З часом об’єм кристалічного зростку збільшується, 

чим пояснюється збільшення міцності і пружності бетону в часі. 

Для економії в’яжучого в цементну суміш добавляють 

дрібний (пісок) та крупний (щебінь) наповнювачі, але наявність 

певного об’єму цементного каменю також надають бетону 

пружно-пластичних властивостей.  

Наявність в структурі бетону гелю, який надає йому 

пластичних властивостей, призводить до того, що при тривалій 

дії навантаження деформації бетону продовжують збільшуватися 

в часі. Властивість бетону, яка характеризується зростанням 

деформацій при дії тривало прикладеного навантаження, 

називається повзучістю бетону. В цілому повзучість бетону є 
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Рис.1. Схема деформування бетонної  

призми під тривалою дією навантаження 

наслідком як реологічних (в’язкість, гельова структурна 

складова) характеристик цементного каменю, так і капілярних 

явищ, що відбуваються в бетоні під час твердіння. 

На рис. 1а наведена бетонна призма з розмірами поперечного 

перерізу а×b і висотою h, яка в час τ (τ – вік бетону) навантажена 

постійною зовнішньою силою Nτ (напруження в бетоні складають 

στ  = Nτ/(a×b). Під час короткочасного навантаження силою Nτ 

виникають початкові переважно пружні деформації (укорочення) 

призми величиною Δhτ (рис. 1б). При тривалій дії поздовжнього 

навантаження довжина призми hτ не зберігається, а внаслідок 

повзучості бетону укорочення призми продовжується і до 

фіксованого часу t воно може досягти значення Δhcr,τ,t (рис. 1в).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Початкові деформації ε0 = εc,τ, які виникають під час 

навантаження, та деформації повзучості εcr,τ,t прийнято 

представляти у вигляді відносних величин, тобто: 

𝜀0 = 𝜀𝑐,𝜏 =
𝛥ℎ𝜏

ℎ
;  𝜀𝑐𝑟,𝜏,𝑡 =

𝛥ℎ𝑐𝑟,𝜏,𝑡

ℎ
 .                               (1) 

Кількісно повзучість бетону оцінюють характеристикою 

повзучості φt та мірою повзучості Ct, які визначаються за 

формулами: 

𝜑𝑡,𝜏 =
𝜀𝑐𝑟,𝜏,𝑡

𝜀𝑐,𝜏
 ;     𝐶𝑡,𝜏 =

𝜀𝑐𝑟,𝜏,𝑡

𝜎𝜏
  .                                     (2) 
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Залежно від величини навантаження деформації повзучості 

бетону можуть збільшуватися менш або більш інтенсивно, а тому  

розрізняють лінійну і нелінійну повзучість. 

За лінійної повзучості деформації збільшуються пропорційно  

тривалому напруженню, а за нелінійної повзучості зв’язок між 

деформаціями повзучості і напруженнями має нелінійний 

характер (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вважається, що при напруженнях 𝜎𝜏 ≤ 𝜂𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚 відбувається 

лінійна повзучість, а при 𝜎𝜏 > 𝜂𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑚 - нелінійна повзучість  

(𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚 – характеристичне значення призмової міцності бетону).  

В експериментальних дослідженнях спостерігалося, що значення 

коефіцієнта η знаходяться в межах η = (0,3 … 0,6). В більшості 

випадків в розрахунках приймають η = 0,5 , тобто лінійна 

повзучість вважається при 𝜎𝜏=0,5𝑓𝑐𝑘,𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚.  

Деформації лінійної повзучості з часом затухають, досягаючи 

граничного значення. Затухаючий характер лінійної повзучості 

пояснюється затуханням повзучості в самому в’яжучому 

матеріалі, який складається з гольової структурної 

складової та кристалічного зростку внаслідок: збільшення в 

часі в’язкості гольової структурної складової і зменшенням 

відносного об’єму цієї складової, випаровуванням води з 

бетону; перерозподілом в часі напружень з гольової 

складової на кристалічний зросток; перерозподілом в часі 

напружень з в’яжучого матеріалу на заповнювачі. ξ 

При нелінійній повзучості крім суттєвих пластичних 

деформацій можуть виникати мікротріщини, розвиток яких 

Рис. 2. Зміна деформацій повзучості бетону в часі 

(1 – лінійна повзучість; 2 – нелінійна повзучість) 

ɛ𝑡,𝜏 

ɛ𝜏 ɛ𝑡,𝜏 
ɛ𝑐𝑟,𝑡,𝜏 

ɛ𝜏 

1 ɛ𝑡,𝜏 

στ > 𝜂fck,prism 
2 

τ t 

στ ≤ 𝜂fck,prism 
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призводить до руйнування бетону без зміни зовнішнього 

навантаження.  

На величину деформацій повзучості бетону впливає багато 

факторів, серед яких як основні можна виділити розміри 

конструкцій, вміст цементного каменю, водоцементне 

відношення, вологість середовища, рухомість суміші, вік бетону 

в момент навантаження, величина тривалого навантаження. В 

зв’язку з цим визначити теоретично формулами граничні 

значення деформацій повзучості практично не можливо. 

На практиці в розрахунках граничне нормоване значення  

характеристики повзучості бетону φN визначають за формулою, 

яка базується на результатах численних експериментальних 

досліджень і має вигляд [1; 2] 

𝜑𝑁 = 𝐸𝑐𝐶𝑁 ,                                        (3) 

де Ec – початковий модуль пружності бетону; 

     СN – граничне значення міри повзучості бетону. 

Граничні значення міри повзучості бетону СN, що наведені в 

табл. 1, визначені як середні статистичні результати досліджень, 

виконаних в прийнятих за середні умовах: розмір поперечного 

перерізу зразків 10×10 см; відносна вологість середовища 70%; 

вік бетону в час навантаження τ = 28 діб.  

Граничні значення характеристики повзучості бетону φ∞, які 

використовуються в розрахунках з урахуванням реальних умов 

експлуатації, знаходяться за формулою 

𝜑∞ = 𝜑𝑁𝜉1𝜉2𝜉3,                                         (4) 

де ξi – коефіцієнти, які враховують відхилення реальних умов 

експлуатації конструкцій від середніх, в яких виконувалися 

експериментальні дослідження (табл. 2). 

В табл. 2 модуль відкритої поверхні елемента визначається як 

відношення М0 = F/V, де F – площа поверхні елемента, відкритої 

для випаровування води, м2, V – об’єм елемента, м3. Для 

стержньових елементів М0 = P/A, де P – периметр поперечного 

перерізу, м, A – площа поперечного перерізу елемента, м2. 

В правилах проектування залізобетонних конструкцій [3] в 

розрахунках рекомендується використовувати граничний коефіцієнт 

повзучості бетону і приймати його значення відповідно до табл. 3. 
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Таблиця 1 
Граничні значення міри повзучості для базових умов 

Рухомість  бетонної 

суміші 

Значення СN×106, МПа-1, для важкого бетону 

класів 

Осадка 

конуса, см 

Жорст

кість, с 

С16/20 С25/30 С32/40 С40/50 С50/60 

- 80 - 60 - - 48 40 38 

- 35 - 30 - 64 51 43 39 

1 - 2 15 - 10 102 74 59 50 - 

5 - 6 - 115 84 67 - - 

9 - 10 - 122 89 71 - - 

 

Таблиця 2 

Значення коефіцієнтів ξi 

Значення коефіцієнтів ξi залежно від 
віку бетону в момент 

навантаження 

модуль відкритої 

поверхні елемента 

відносна вологість 

середовища 

τ, діб ξ1 М0, м-1 ξ2 W, % ξ3 

28 і < 1,00 0 0,51 40 і < 1,27 

45 0,87 5 0,65 50 1,13 

60 0,80 10 0,76 60 1,00 

90 0,70 20 0,93 70 0,87 

180 0,60 40 1,11 80 0,73 

360 0,54 60 1,23 90 0,60 

720 і > 0,50 80 і > 1,30 100 0,47 

 

Таблиця 3 

Граничні коефіцієнти повзучості бетону 

Вологість 

навколишн. 

середовищ,% 

Граничний коефіцієнт повзучості φk при класі  

бетону на стиск 

С16/20 С25/30 С32/40 С40/50 С50/60 

Вище 75 2,2 1,8 1,5 1,3 1,1 

40 - 75 3,0 2,5 2,0 1,7 1,5 

Нижче 40 4,2 3,4 3,0 2,5 2,0 
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2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГИНІВ БАЛОК ПРИ 

КОРОТКОЧАСНІЙ ТА ТРИВАЛІЙ ДІЇ НАВАНТАЖЕННЯ 

 

При короткочасній дії навантаження вважається, що 

жорсткість залізобетонних балок не змінюється, а прогини 

збільшуються пропорційно величині навантаження. В цьому 

випадку для визначення прогину балки можна використати 

розрахункові формули будівельної механіки як для пружних 

систем, а саме  

𝑓𝑚 = ∫ (
𝑀𝑥̅̅ ̅̅ 𝑀𝐸𝑘

𝐸𝑐𝑘𝐼𝑟𝑒𝑑
)

𝑥

𝑙

0
𝑑𝑥 = ∫ �̅�𝑥 (

1

𝑟
)

𝑥
𝑑𝑥

𝑙

0
 ,             (5)  

де �̅�𝑥 – згинальний момент у перерізі х від одиничної сили, 

прикладеної в цьому перерізі в напрямку переміщення, що 

відшукується; 

𝑀𝐸𝑘 – згинальний момент в перерізі х від дії 

характеристичного значення відповідного зовнішнього 

навантаження; 

𝐸𝑐𝑘 – характеристичне значення початкового модуля 

пружності бетону; 

𝐼𝑟𝑒𝑑 – приведений момент інерції поперечного перерізу; 

(1/𝑟)𝑥 – кривизна осі балки у перерізі, визначена при 

навантаженні, за якого обчислює прогин; 

𝑙 – розрахунковий проліт балки; 

𝑟 – радіус вигнутої осі балки. 

Для статично визначених елементів постійного перерізу, до 

яких в більшості відносяться балки (рис. 3), прогин можна 

визначати за формулою 

𝑓 =
1

𝑟
𝑘𝑚𝑙2 = 𝜘𝑘𝑚𝑙2,                                   (6) 

де 𝑘𝑚 – коефіцієнт, що враховує розрахункову схему балки 

(значення коефіцієнтів наведені в таблиці Д.1 додатків); 

ϰ = 1/r – кривизна осі балки. 

При тривалій дії навантажень внаслідок повзучості бетону 

стиснутої зони нейтральна лінія переміщується в бік розтягнутої 

зони бетону, напруження в стиснутому бетоні зменшуються, а 
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𝑓𝑡𝜏  

𝑓𝜏  

𝑓⬚ 

0 

𝑓𝑐𝑟,𝑡𝜏  

𝜏 𝑡 

𝑡 

𝑞𝐸 

𝑙𝑑  

𝑓𝑡𝜏  𝑓𝜏  

напруження в арматурі збільшуються, при цьому збільшуються 

прогини елементів. Повзучість бетону стиснутої зони оказує 

подвійний вплив: вона спричиняє збільшення прогинів в часі та  

перерозподіл напружень між арматурою і бетоном (рис.3). 

 

 

f 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З урахуванням тривалої дії навантаження повний прогин 

залізобетонних елементів 𝑓𝑙 визначається за формулою [2] 

𝑓𝑙 = 𝑓1 − 𝑓2 + 𝑓3,                                    (7) 

де 𝑓1 – прогин від короткочасної дії всього навантаження;  

𝑓2 – початковий прогин від постійних і змінних тривалих    

навантажень при їх короткочасній дії; 

 𝑓3  - прогин від тривалої дії постійних і змінних тривалих 

навантажень. 

Вплив повзучості бетону на величину повного прогину можна 

врахувати шляхом множення прогину від відповідного 

короткочасного навантаження на коефіцієнт повзучості.  

В формулу (6) входить кривизна осі балки, яка залежить від 

напружено-деформованого стану її поперечного перерізу. В 

зв’язку з цим необхідно визначати деформації бетону і арматури 

при різних значеннях навантажень, а також напруження в 

арматурі та висоту стиснутої зони бетону.  

Формулу (6) можна записати у вигляді  

𝑓 = 𝑘𝑚𝑙2(𝜘1−𝜘2+𝜘3),                             (8) 

Рис. 3. Зміна прогинів балки при тривалій дії навантаження:  

fτ – прогин балки при короткочасному прикладанні навантаження; 

ftτ – прогин балки при тривалій дії навантаження; 

fcr,t,τ – збільшення прогину внаслідок повзучості бетону; 

τ – вік бетону в момент навантаження; t –тривалість навантаження. 
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де 𝜘1 – кривизна осі балки при короткочасній дії повного 

навантаження;  

𝜘2 – початкова кривизна осі  від постійних і змінних тривалих    

навантажень при їх короткочасній дії; 

 𝜘3 – кривизна осі від тривалої дії постійних і змінних 

тривалих навантажень 

3. ВИЗНАЧЕННЯ КРИВИЗНИ ЗІГНУТОЇ ОСІ БАЛОК 

В процесі експлуатації залежно від величини навантаження, 

геометричних характеристик поперечного перерізу та 

механічних характеристик матеріалів балки можуть працювати 

без тріщин в розтягнутій зоні бетону або з тріщинами. В зв’язку 

з цим до утворення тріщин балка чинить більш жорсткий опір 

згину, а з виникненням тріщин розтягнута зона бетону 

вилучається з роботи і її жорсткість зменшується. 

Відповідно до ДБН В.2.6-98:2009 [4] граничне зусилля, яке 

сприймає залізобетонний елемент у разі утворення нормальних 

тріщин визначають із розрахунку цього елемента як суцільного 

тіла з урахуванням пружних деформацій у арматурі та непружних 

деформацій у розтягнутому і стиснутому бетоні при досягненні 

деформацій розтягу граничних значень, рівних 

• ɛ𝑐𝑡𝑢 = 2𝑓𝑐𝑡𝑚/𝐸𝑐𝑘 ,                               (9) 

де ɛ𝑐𝑡𝑢 – значення відносних граничних деформацій розтягу 

бетону;  

𝑓𝑐𝑡𝑚 – середнє значення міцності бетону на осьовий розтяг; 

𝐸𝑐𝑘- характеристичне значення початкового модуля 

пружності бетону (таблиця Д.2 додатків). 

При визначенні напружень та деформацій в поперечному 

перерізі балок використовується деформаційна методика, в якій 

залежність напружень σс від деформацій при стиску εс і розтягу 

приймається у вигляді [4] 

𝜎𝑐 = 𝑓𝑐𝑘 ∑ 𝑎𝑘𝜂𝑘5
𝑘=1 ,                            (10) 

де 𝑓𝑐𝑘 – характеристичне значення міцності бетону на стиск; 

η = εс / εс1; 
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εс1 – деформації при максимальних напруженнях (для 

граничних станів другої групи εс1 = εс1,ck); 

ak – коефіцієнти полінома, значення яких для граничних 

станів другої групи наведені в таблиці Д.4 додатків. 

Кривизна зігнутої осі балок залежить від значення деформації 

крайньої стиснутої фібри бетону εс та деформації розтягнутої 

арматури εs (рис. 4а) і обчислюється за формулою [1; 5]  

𝜘 =  
𝜀𝑐+ 𝜀𝑠

𝑑
                                             (11) 

де d – робоча висота перерізу (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При визначенні кривизни осі балок розглядається перша 

стадія роботи залізобетонних елементів, тобто робота елементів 

без тріщин. В граничному стані деформації в розтягнутому бетоні 

на рівні арматури досягають граничних значень εctu (рис. 4а). 

Використовуючи гіпотезу плоских перерізів, можна знайти 

деформації крайньої стиснутої фібри бетону εc(1), приймаючи в 

першому наближенні значення x = z(1) 
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Рис. 4. Напружено-деформований стан поперечного перерізу 

балки до утворення (а) та після утворення нормальних тріщин (б) 
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ɛс(1) =
ɛ𝑐𝑡𝑢

𝑑−𝑧(1)
𝑧(1).                                (12) 

Деформації в розтягнутій арматурі внаслідок її сумісної роботи з 

бетоном приймаються рівними εs = εctu. Задача знаходження 

деформації крайньої стиснутої фібри бетону εс перед утворенням 

тріщин вирішується методом наближення значення х = z(n) до 

виконання умови рівності проекцій повздовжніх зусиль в 

стиснутій і розтягнутій зонах поперечного перерізу: 

• 𝑆𝑐𝑐 = 𝑆𝑐𝑡 + 𝑆𝑠 ,                             (13) 

де 𝑆𝑐𝑐 – внутрішнє зусилля в бетоні стиснутої зони; 

𝑆𝑐𝑡 – те саме, в бетоні розтягнутої зони; 

𝑆𝑠 – зусилля в розтягнутій арматурі. 

Для визначення зусиль в бетоні стиснутої і розтягнутої зон 

використаємо деформаційну модель, в якій діаграма 

деформування бетону в обох зонах описується залежністю у 

вигляді поліному п’ятої степені (10).  

Відповідно до напружено-деформованого стану перерізу за 

рисунком 4а внутрішні зусилля, приймаючи в першому 
наближенні (n = 1) x = z

(1)
, можна визначити за формулами [5]: 

𝑆𝑐𝑐 = 𝑏 ∫ 𝜎𝑐
ɛ𝑐(1)

0
𝑑ɛ = 𝑤𝑐𝑓𝑐𝑘𝑏𝑧(1);                   (14) 

𝑆𝑐𝑡 = 𝑏 ∫ 𝜎𝑐𝑡
ɛ𝑐𝑡𝑢

0
𝑑ɛ𝑐𝑡 = 𝑤𝑡𝑓𝑐𝑡𝑚𝑏(ℎ − 𝑧(1)) ;        (15) 

𝑆𝑠 = ɛ𝑠𝐸𝑠𝐴𝑠 = ɛ𝑐𝑡𝑢𝐸𝑠𝐴𝑠 ,                     (16) 

де 𝑤𝑐  і 𝑤𝑡 – відповідно коефіцієнти повноти епюри напружень в 

бетоні стиснутої та розтягнутої зони перерізу. 

Значення коефіцієнтів w
c
 і w

t 
 визначаються за таблицею Д.3 

додатків залежно від значення η = ɛ
c(1) 

/ɛ
c1,ck

 для стиснутої зони 

бетону та η = ɛ
c(1) 

/ɛ
c1,ck

 = 1,0 для розтягнутої зони бетону. 

В першому наближенні можна прийняти z
(1)

 = 0,5h і, 

користуючись формулами (14) … (16), окремо знайти зусилля 

лівої і правої частини рівняння (12). Достовірність виконання 

умови (12) можна оцінити за виразом 

• 𝛥𝑆 =
𝑆𝑐𝑐

𝑆𝑐𝑡+𝑆𝑠
= (0,95 … 1,05),                    (17) 
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Тобто,  допускається похибка в розрахунках до 5%  (можливо 

встановити і меншу похибку, наприклад 2 чи 3%). Якщо наведена  

умова  не виконується, то необхідно виконати другий крок 

наближення, прийнявши значення z
(2) 

= z
(1)

 (1 ± 0,02). Розрахунки 

повторюються до досягнення виконання умови (12), за якої 
остаточно приймаються значення z

(n)
 і ɛ

c(n)
  (n – останній крок 

наближення). 

Приймаючи εс = εс(n), за формулою (10) визначається кривизна 

осі балки перед утворенням тріщин. Також можливо обчислити 

згинальний момент, який може сприйняти балка перед 

утворенням тріщин за формулою [5] 

𝑀𝑐𝑟𝑐 = 𝛽𝑐𝑓𝑐𝑘𝑏𝑧(𝑛)
2 + 𝛽𝑡𝑓𝑐𝑡𝑚𝑏(ℎ − 𝑧(𝑛)) + ɛ𝑐𝑡𝑢𝐸𝑠(𝑑 − 𝑧(𝑛)),    (18) 

де β
с
 – коефіцієнт,  який  приймається  за таблицею Д.3 додатків 

при  при значенні η = ɛ
c(n)

 / ɛ
с1

; 

β
t
 – коефіцієнт, який приймається за таблицею Д.3 при η = 1,0. 

Якщо на балку діє згинальний момент від зовнішнього 

характеристичного навантаження M
Ek

 ≤ M
crc

 , то в ній тріщини не 

виникають, в противному випадку, тобто при M
Ek

 > M
crc

, в 

нормальному перерізі балки виникають тріщини. 

Після утворення тріщин жорсткість балки зменшується і 

постає необхідність визначення кривизни її осі за дії згинального 

моменту від характеристичного значення зовнішнього 

навантаження MEk. Тобто за цієї задачі відоме зовнішнє 

навантаження, але невідомі при цьому навантаженні значення 

деформацій в крайній стиснутій фібрі бетону εс, поздовжньої 

розтягнутої арматури εs та висоти стиснутої зони бетону x. 

Напружено-деформований стан поперечного перерізу в перерізі з 

тріщиною представлений на рис. 4б.  

Оскільки рівнянь рівноваги внутрішніх і зовнішніх зусиль два, 

а невідомих три, то задачу можна вирішити методом послідовних 

наближень. Для цього розраховується таблиця, в якій 

висвітлюється значення всіх характеристик напружено-

деформованого стану перерізу залежно від рівня деформацій 

крайньої стиснутої фібри бетону, тобто від відношення εс(n)/εc1,ck, 
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де εc1,ck, - відносні деформації стиску бетону при максимальних 

напруженнях.  

Таблиця механічних характеристик напружено 

деформованого стану перерізу залежно від відношення εс(n)/εc1,ck,  

будується в такій послідовності: 

- в першій строчці таблиці приймається значення  

εс = 0,1εc1,ck; 

- в першому наближенні приймається z(1) = 0,5d; 

- за ггіпотезою плоских перерізів визначаються деформації 

розтягнутої арматури 

𝜀𝑠 =  𝜀𝑐 ×
𝑑−𝑧(1)

𝑧(1)
 ;                                 (19) 

- визначаються внутрішні поздовжні зусилля в бетоні Sc і 

арматурі Ss за формулами 

- 𝑆𝑐 = 𝑏 ∫ 𝜎𝑐
ɛ𝑐(1)

0
𝑑ɛ = 𝑤𝑐𝑓𝑐𝑘𝑏𝑧(1); 𝑆𝑠 = 𝜀𝑠𝐸𝑠𝐴𝑠 ;     (20) 

- перевіряється достовірність першого наближення 

значення z(1) виконанням умови 
𝑆𝑐

𝑆𝑠 ⁄ =  (1,05 … 0,95).                          (21) 

Якщо умова (20) виконується, то можна обмежитися першим 

наближенням і за визначеними εс і εs за формулою (11) визначити 

кривизну осі балки з тріщинами в розтягнутій зоні. В противному 

випадку необхідно уточнити в другому наближенні значення z(n) 

і розрахунки повторювати до задоволення умови (21). Після 

кінцевого уточнення значення z(n ) за відповідними деформаціями 

бетону εс і арматури εs визначається кривизна осі балки за 

формулою (11) та відповідний згинальний момент внутрішніх 

сил MSk  за формулою 

𝑀𝑆𝑘 = 𝛽𝑘𝑓𝑐𝑘𝑏𝑧(𝑛)
2 + 𝜀𝑠𝐸𝑠𝐴𝑠(𝑑 − 𝑧(𝑛)).               (22) 

В подальшому в таблиці в другій строчці приймається 

 εс = 0,2εc1,ck  і всі розрахунки повторюються як в перший строчці. 

Для отримання масиву даних на всьому діапазоні навантаження 

балки розрахунки виконуються в кількості до 14 строчок, тобто 

до εс = 1,4εc1,ck . За отриманими в кожній строчці значеннями 

будується графік залежності кривизни ϰ від згинального моменту 

MSk (рис. 5), на якому знаходиться кривизна ϰk , яка відповідає 
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згинальному моменту від зовнішнього характеристичного 

навантаження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. РОЗРАХУНОК ПРОГИНІВ БАЛОК ВІДПОВІДНО  

ДО EUROCODE 2 ТА ЗА НАЦІОНАЛЬНИМИ НОРМАМИ 

ПРОЕКТУВАННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

В європейських стандартах рекомендується прогин 

згинальних елементів знаходити за спрощеною формулою [6] 

𝑓 = ξ𝑓𝐼𝐼 + (1 − 𝜉)𝑓𝐼 ,                             (23) 

де 𝑓𝐼 і 𝑓𝐼𝐼 – значення прогину, який визначається відповідно  

для перерізу без тріщин та з тріщинами; 

𝜉 – коефіцієнт, який визначається за формулою 

𝜉 = 1 − 𝛽 (
𝜎𝑠𝑟

𝜎𝑠
)

2
,                               (24) 

де 𝛽 – коефіцієнт, який враховує вплив тривалості навантаження 

на середню деформацію (𝛽 = 1,0 – при нетривалій дії 

навантаження; 𝛽 = 0,5 – при тривалій дії навантаження); 

σs – напруження в арматурі в перерізі з тріщиною при 

навантаженні, за якого визначається прогин; 

𝜎𝑠𝑟 – напруження в розтягнутій арматурі в перерізі з тріщиною 

при навантаженні, за дії якого утворюється перша  тріщина. 

В формулі (23) відношення 𝜎𝑠𝑟/𝜎𝑠 можна замінити 

відношенням 𝑀𝑐𝑟𝑐/𝑀𝐸𝑘, де 𝑀𝑐𝑟𝑐 визначається за формулою (18).  

Значення прогинів 𝑓𝐼 і 𝑓𝐼𝐼 знаходяться за формулою (6), 

підставляючи в неї відповідні значення кривизни 𝜘𝐼 і 𝜘𝐼𝐼 для 

перерізів без тріщин та з тріщинами. 

Для визначення повного прогину за формулою (7) її складові 

необхідно обчислювати за формулою(22) при відповідних 

значеннях навантаження та розрахункових коефіцієнтів. Так, при 

𝑀𝑆𝑘

 

𝑀𝐸𝑘

 

ϰ 

0 𝜘𝑘 

Рис. 5. Графік 

залежності ϰ від MSk 
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визначенні першої складової прогину f1 в формулі (23) коефіцієнт 

β приймається рівним β = 1,0, а відношення напружень можна 

замінити відношенням моменту, за якого утворюється перша 

тріщина і визначається за формулою (18), до моменту, який 

виникає в перерізі від короткочасної дії постійних, змінних 

короткочасних та змінних довготривалих навантажень за 

характеристичних їх значень МEk.  

Значення прогину fІ обчислюється за формулою (6) за  

кривизною, визначеною за формулою (11) при величинах 

деформацій в арматурі і стиснутій зоні бетону, які відповідають 

моменту тріщиноутворення 𝑀𝑐𝑟𝑐. Значення прогину fІІ також 

обчислюється за формулами (6) і (11), але напруження в 

розтягнутій арматурі εs і стиснутому бетоні εс приймаються 

такими, які відповідають значенню згинального моменту МEk від 

короткочасної дії повного навантаження  

При визначенні другої складової прогину f2 обчислення 

виконують аналогічно, але при визначенні прогину fІІ в  

формулі (11) деформації в розтягнутій арматурі εs і деформації 

крайній стиснутій зоні бетону εс  визначаються тільки при дії 

постійного і змінного тривалого навантаження, які спричиняють 

дію короткочасного моменту МEk,l 

Третя складова повного прогину балок f3 визначається так же, 

як і прогин f2, але тривалість дії навантаження враховується 

введенням в формулу (23) значення коефіцієнта β = 0,5. Після 

визначення всіх складових повного прогину його визначають за 

формулою (7). 

В правилах проектування залізобетонних конструкцій  

ДСТУ Б В.2.6-156:2010 [7] допускається прогин визначати за 

формулою (6) залежно від значення кривизни осі балки, яка 

відповідає певному навантаженню. Порівнюючи формулу (6) з 

формулою (22), можна відмітити, що в [7] не враховується 

підвищена жорсткість балок на початковій стадії навантаження, 

коли вона працює без тріщин. 

Враховуючи наведене, перша складова прогину f1, що входить 

у формулу (7), обчислюється безпосередньо по формулі (6), при 

цьому кривизна обчислюється за формулою (11). При визначені 

f1 кривизна знаходиться від спільної короткочасної дії 
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постійного, змінного тривалого та змінного короткочасних 

навантажень (згинальний момент МEk). Аналогічно знаходиться 

складова f2, але кривизна обчислюється за формулою (11) при 

значені деформацій розтягнутої арматури εs і стиснутого бетону 

εс, які відповідають короткочасній дії постійних і змінних 

тривалих навантажень (згинальний момент МEk,l).  

При визначені прогину від дії тривалих навантажень вплив 

повзучості допускається враховувати шляхом множення 

відповідного значення кривизни (прогину), визначеного як для 

короткочасної дії навантаження, на коефіцієнт повзучості φk [3]. 

Виходячи з цього значення третьої складової формули 

визначиться за формулою 

𝑓3 = 𝑓2(1 + 𝜑𝑘).                                 (25) 

Після визначення всіх складових повний прогин знаходиться 

за формулою (7). 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОГИНУ БАЛОК ШЛЯХОМ 

ПРЯМОГО ВРАХУВАННЯ ДЕФОРМАЦІЙ 

 ПОВЗУЧОСТІ БЕТОНУ 

 

Експериментальні дослідження засвідчують, що повні 

прогини згинальних залізобетонних елементів (короткочасні в 

сумі з прогинами, викликаними повзучістю бетону, як правило 

перевищують в два-три рази і більше короткочасні прогини , які 

виникають в процесі короткочасного навантаження [1]. 

Внаслідок повзучості бетону стиснутої зони бетону в згинальних 

елементах після прикладання короткочасного навантаження в 

часі змінюється напружено-деформований стан поперечних 

перерізів. 

На рисунку 6 наведено характер напружено-деформованого 

стану нормального перерізу балки безпосередньо після 

короткочасного прикладання навантаження та після тривалою 

його дії. Під час короткочасного прикладання повного тривалого 

навантаження ME (спільно постійне навантаження та змінне 

тривале навантаження) в час τ в поперечному перерізі балки 

виникають стискаючі напруження в крайній фібрі бетону σсτ та в 

розтягнутій арматурі σsτ(7) та відповідні їм відносні деформації εсτ 
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і εсτ (рис. 6а). В цьому стані короткочасна кривина осі балки 

визначиться за формулою  

𝜘𝜏 =
𝜀с𝜏+𝜀𝑠𝜏

𝑑
.                                       (26) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В формулі (26) враховано, що в розрахунках деформації 

розтягу і в бетоні і в арматурі приймаються зі знаком «мінус». 

В час спостереження t   ∞ внаслідок повзучості бетону 

стиснутої зони його крайові деформації збільшяться до величини 

𝜀с𝜏,𝑡 =  𝜀𝑐𝜏(1 + 𝜑𝑘).                              (27) 

Використовуючи гіпотезу плоских перерізів збільшені 

деформації в розтягнутій арматурі (рис. 6б) знаходяться за 

формулою  

𝜀𝑠𝜏,𝑡 =
𝜀𝑐𝜏,𝑡

𝑥𝜏,𝑡
(𝑑 − 𝑥𝜏,𝑡).                             (28) 
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Рис. 6. Напружено-деформований стан нормального перерізу 

балки при короткочасній (а) та тривалій дії навантаження (б) 

а 
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Враховуючи (26) і (27) кривизна осі балки при тривалій дії 

навантаження визначиться за формулою  

𝜘𝜏,𝑡 =  
𝜀𝑐𝜏,𝑡+𝜀𝑠𝜏,𝑡

𝑑
.                                     (29) 

Прогин від тривалої дії навантаження fτ,t можна визначити за 

формулою (6), прийнявши ϰ = ϰτ,t. При визначенні повного 

прогину за формулою (7) в цьому випадку необхідно 

 приймати f3 = fτ,t при відповідному значенні тривалого 

навантаження.  

Користуючись наведеною вище методико, у формулі (27) 

можна використовувати коефіцієнт повзучості бетону, що 

визначається за формулою (4). 

 

6. ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ПРОГИНІВ 

ЗАЛІЗОБЕТОННОЇ БАЛКИ ПРЯМОКУТНОГО ПЕРЕРІЗУ 

 

У виконанні цього прикладу ставиться за мету розрахувати 

прогини однопролітної залізобетонної балки, на яку діють 

постійні, змінні короткочасні та змінні тривалі навантаження, з 

урахуванням деформацій повзучості бетону за наведеними в цих 

рекомендаціях методиками та виконати аналіз отриманих 

результатів. 

Вихідні дані для розрахунків.  

1. Розрахунковий проліт балки ld = 5,7 м (рис. 7) 

2. Розмір поперечного перерізу балки h×b = 0,5×0,2 м. 

3. Робоча висота поперечного перерізу d = 0,46 м. 

4. Клас бетону – С25/30; арматура класу А500С. 
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Рис. 7. Конструктивна схема балки 
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ld = 5,7 м 
RA  

Рис. 8. Розрахункова схема балки  

5. Площа поперечного перерізу поздовжньої розтягнутої 

арматури, визначеної розрахунком балки за міцністю 

поперечного перерізу, As = 7,6 см2  (2Ǿ22 А500С). 

6. Повне розрахункове навантаження на 1 м довжини балки, 

яке включає постійне, змінне тривале та змінне короткочасне 

навантаження з урахуванням коефіцієнтів надійності за 

навантаженнями складає qEd = 41 кН/м (рис.8). 

7. Повне експлуатаційне (характеристичне) навантаження при 

коефіцієнтах надійності за навантаженням γf = 1,0 складає 

 qEк = 35 кН/м. 

8. Навантаження від постійних та змінних тривалих 

навантажень складає qEкl = 19 кН/м. 

9. Механічні характеристики бетону: fck,prism = 22 МПа;  

fctm = 2,6 МПа; Eck = 29 ГПа; εс1,ck = 0,00176; εсu1,ck = 0,00355. 

10. Механічні характеристики арматури: fyk = 500 МПа;  

Es = 2,1×105 МПа; εud = 0,02. 

11. Вологість навколишнього середовища в межах 40 – 75%. 

 

 

 

 

 

 

Визначення прогину балки перед утворенням тріщин. 

Напружено-деформований стан поперечного перерізу балки 

перед утворенням тріщин наведено на рис. 4а. Відповідно до [4] 

в розтягнутому бетоні виникають тріщини, коли в ньому крайові 

деформації досягають граничних значень, які визначаються за 

формулою (9) 

ɛ𝑐𝑡𝑢 =
2𝑓𝑐𝑡𝑚

𝐸𝑐𝑘
=  

2 × 2,6

29000
= 0,000179. 

Виходячи з гіпотези плоских перерізів, деформації крайнього 

стиснутого волокна бетону можна знайти за формулою (рис. 4а) 

ɛс =
ɛ𝑐𝑡𝑢

𝑑−𝑥
𝑥.                                           (30) 

Безпосередньо за формулою (30) визначити деформацію 

бетону в стиснутій зоні не можливо, оскільки не відомою також 

є висота стиснутої зони бетону. Тому задача вирішується 
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методом послідовних наближень, задаючись поступово 

значеннями x = z(n) до виконання умови рівноваги внутрішніх 

зусиль (21). Деформації в нижньому шарі арматури перед 

утворенням тріщин приймається рівною εs = εctu. Тобто, зусилля в 

розтягнутій арматурі відоме Ss = εctuEsAs. 

В результаті виконаних розрахунків виявлено, що перед 

утворенням тріщин деформації в крайньому стиснутому волокні 

бетону склали εс = 0,000141, а тріщини виникнуть при 

навантаженні, коли згинальний момент перевищить значення 

Mcrc  = 21,1 кН×м. 

Перед утворенням тріщин кривизну осі балки можна знайти за 

формулою 

𝜘 =  
𝜀𝑐 +  𝜀𝑠

𝑑
=  

0,000141 + 0,000179

0,46
=

0,000696

м
. 

Прогин балки перед утворенням тріщи складе 

𝑓𝐼 = 𝜘𝑘𝑚𝑙2 = 0,000696 × 5 48 × 5,72⁄ = 0,0024 м = 0,24 см. 

(значення km = 5/48 згідно з табл. Д.1 додатків) 

Напружено-деформований стан балки під навантаженням 

після утворення тріщин. З метою, щоб проаналізувати роботу 

балки під поступовим короткочасним навантаженням доцільно 

побудувати таблицю зміни всіх деформативних та силових 

характеристик на всьому діапазоні навантаження балки. При 

цьому доцільно використати деформаційну методику, 

прийнявши залежність між напруженнями і деформаціями в 

бетоні у вигляді (10).  

При розрахунках задаються відношенням εс(n)/εc1,ck , поступово 

збільшуючи його, як це пропонується в розділі 3 цих 

рекомендацій. Математичний апарат для обчислення параметрів 

напружено-деформованого стану перерізу також наведений в 

розділі 3 рекомендацій. Всі розрахунки виконуються з 

використанням програми Excel. Для цього прикладу результати 

розрахунків наведені в таблиці 4. 

Визначення прогину балки відповідно до Єврокод 2. 

Величина згинального моменту від короткочасної дії повного 

зовнішнього характеристичного навантаження складає 

𝑀𝐸𝑘 =
𝑞𝐸𝑘𝑙𝑑

2

8
=

35,0 × 5,72

8
= 142,2 кН × м. 
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Таблиця 4 

Таблиця розрахункових значень деформацій, кривизни осі 

балки, прогинів та згинальних моментів внутрішніх зусиль 

 
η = 

ɛс/ɛс1,ck 

ɛс⨯105 ɛs⨯105 χ⨯105,1/м f, см 𝑀𝑆𝑘, 

кН⨯м 

0,1 17,6 43,27 132,33 0,44 28,73 

0,2 35,20 83,86 258,82 0,87 55,40 

0,3 52,80 120,69 377,42 1,27 79,57 

0,4 70,4 156,06 492,31 1,66 102,35 

0,5 88,0 189,26 602,74 2,03 123,35 

0,6 105,6 220,41 708,72 2,39 142,71 

0,7 123,2 226,8 760,87 2,57 147,91 

0,8 140,8 226,8 799,13 2,70 148,97 

0,9 158,4 226,8 837,39 2,83 149,92 

1,0 176,0 226,8 875,65 2,96 150,50 

1,1 193,6 226,8 913,91 3,09 150,71 

1,2 211,2 226,8 952,17 3,22 150,75 

1,3 228,8 226,8 990,43 3,35 151,02 

1,4 246,4 226,8 1028,70 3,48 151,12 

1,5 264,0 226,8 1066,96 3,61 150,76 

 

Згинальний момент від короткочасної дії постійного і 

змінного тривалого навантаження складає 

𝑀𝐸𝑘𝑙 =
𝑞𝐸𝑘𝑙𝑙𝑑

2

8
=

19,0 × 5,72

8
= 77,2 кН × м. 

Повний прогин балки з урахуванням тривалої дії 

навантаження визначається за формулою (7), в якій складова f1 

враховує прогин від короткочасної дії всього навантаження, 

значення якого відповідно до [6] визначається за формулою (23). 

В формулу (23) входять дві складові fІ і fІІ . Прогин fІ виникає 

в балці до утворення тріщин і визначений раніше (fІ = 0,24 см). 

Значення прогину fІІ  знаходиться за таблицею 4 при 

 MEk =142,2 кН×м. Воно виявилося рівним fII = 2,71 см. В формулу 

(23) входить також коефіцієнт ξ, який визначається за формулою 

. 𝜉 = 1 −  𝛽 (
М𝑐𝑟𝑐

𝑀𝐸𝑘
)

2

= 1 − 1 (
21,1

142,2
)

2

= 0,98. 
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(коефіцієнт β = 1, оскільки розглядається короткочасна дія 

навантаження). 

Короткочасний прогин від короткочасної дії повного 

навантаження обчислюється за формулою (23) 

𝑓1 = 0,98 × 2,71 + (1 − 0,98) × 0,24 = 2,66 см. 
Значення прогину f2  від короткочасної дії постійних і тривалих 

змінних навантажень (MEkl =77,2 кН×м) знаходиться аналогічно. 

За таблицею при MEkl =77,2 кН×м прогин fII = 1,23 см, а прогин 

 fI = 0,24 см. Зміниться значення коефіцієнта ξ , оскільки 

необхідно його визначати при дії MEkl, тобто 

𝜉 = 1 −  𝛽 (
М𝑐𝑟𝑐

𝑀𝐸𝑘𝑙
)

2

= 1 − 1 (
21,1

77,2
)

2

= 0,93. 

Величина прогину f2 складає 

𝑓2 = 0,93 × 1,23 + (1 − 0,93) × 0,24 = 1,16 см. 
При визначені прогину f3  з урахуванням тривалості дії 

навантаження порівняно з попереднім розрахунком зміниться 

тільки значення коефіцієнта ξ, при визначенні якого коефіцієнт β 

приймається рівним β = 0,5, а саме 

𝜉 = 1 −  𝛽 (
М𝑐𝑟𝑐

𝑀𝐸𝑘𝑙
)

2

= 1 − 0,5 (
21,1

77,2
)

2

= 0,97. 

Прогин від тривалої дії постійного і змінного тривалого 

навантаження складає 

𝑓3 = 0,97 × 1,23 + (1 − 0,97) × 0,24 = 1,20 см. 
За формулою (7) повний прогин залізобетонної балки з 

урахуванням тривалості дії навантаження, визначений за 

методикою Єврокода 2, складає 

𝑓 = 𝑓1−𝑓2 + 𝑓3 = 2,66 − 1,16 + 1,20 = 2,70 см. 
Визначення прогину балки за методикою ДСТУ  

Б В.2.6.-156:2010. Значення прогинів при короткочасній дії 

повного навантаження та тривалих  (постійних, змінних 

тривалих) можна визначити безпосередньо за таблицею 4. Так 

для короткочасної дії повного навантаження (MEk =142,2 кН×м) 

прогин складає f1 = 2,71 см, а для короткочасної дії постійних і 

змінних тривалих навантажень (MEkl =77,2 кН×м) – f2 = 1,23 см. 

Вплив повзучості бетону на величину прогину балок 

враховується шляхом множення відповідного прогину 
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(кривизни), визначеного як для короткочасної дії навантаження, 

на коефіцієнт повзучості φk [3]. Значення коефіцієнта повзучості 

бетону встановлені нормами [7] залежно від класу бетону і 

відносної вологості навколишнього середовища. Для умов 

прикладу за табл. 3 φk  = 2,5. Виходячи з цього, прогин балки від 

тривало дії постійних і змінних тривалих навантажень складає 

𝑓2 = 𝑓2 (1 + 𝜑𝑘) = 1,23(1 + 2,5) = 4,3 см. 

Повний прогин за формулою (0 становить  

𝑓 = 2,71 − 1,23 + 4,3 = 5,78 см. 
Визначення прогину балки з прямим врахуванням 

деформацій повзучості. В попередніх розрахунках вплив 

повзучості бетону враховувалися опосередковано шляхом 

введення відносних коефіцієнтів. На рис. 6 наведені напружено-

деформовані стани поперечного перерізу при короткочасній і 

тривалій дії тривалих навантажень. При короткочасному 

прикладанні навантаження в стиснутій зоні виникають початкові 

крайові деформації бетону εсτ (рис. 6а), які при дії постійних і 

змінних тривалих навантажень за значення згинального моменту  

MEkl =77,2 кН×м за даними табл. 4 складають εсτ = 0,000513. З 

часом крайові деформації зростають і набувають свого 

максимального значення εсτ,t (рис. 6б), яке можна обчислити за 

формулою  

𝜀𝑐𝜏,𝑡 =  𝜀𝑐𝜏(1 + 𝜑𝑘) = 0,000513(1 + 2,5) = 0,001795. 
За визначеною величиною деформації стиснутого бетону з 

урахуванням повзучості бетону за табл. 4 тривалий прогин від 

тривалої дії постійних і змінних тривалих навантажень складає  

f3 = 2,98 см. Значення прогинів при короткочасному навантаженні 

приймаються за табл. 4 такими ж, як і в попередньому розрахунку 

Повний прогин балки від дії всіх навантажень з урахуванням 

повзучості бетону складає 

𝑓 = 2,71 − 1,23 + 2,98 = 4,46 см. 
За різними методиками отримані прогини, які суттєво між 

собою відрізняються, що свідчить про необхідність подальшого 

удосконалення методики розрахунку прогинів балок з 

урахуванням тривалості дії навантажень, приймаючи за критерій 

достовірності результати експериментальних досліджень. 
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ДОДАТКИ 

 

Таблиця Д.1 

Величини коефіцієнта  𝒌𝒎 

Схема навантаження 

балки 

𝑘𝑚 Схема навантаження 

балки 

𝑘𝑚 

 

 

 

1

4
 

  

5

48
 

 

 

 

1

3
 

  

1

12
 

 

 

 

𝑎

6𝑙
(3 −

𝑎

𝑙
) 

  

1

8
−

𝑎2

6𝑙2
 

ld ld 

ld 

а 

ld 

0,5ld 

ld 

0,5ld 

а 

ld 

а 
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Таблиця Д.2 

Характеристики міцності і деформативності бетону 

 

Характеристики С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/35 С32/40 С35/45 С40/45 С45/55 
fck,cube (МПа) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 

fcm,cube (МПа) 19 25 32 38 45 51 58 64 71 
fck,prism (МПа) 11 15 18,5 22 25,5 29 32 36 39,5 

fcd,prism(МПа) 8,5 11,5 14,5 17 19,5 22 25 27,5 30 
fctm(МПа) 1,6 1,9 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2 3,5 3,8 

fctk,0,05 (МПа) 1,1 1,3 1,5 1,8 2,0 2,1 2,2 2,5 2,7 

fctk,0,95(МПа) 2,0 2,5 2,9 3,4 3,6 3,9 4,2 4,6 4,9 
Ecm (ГПа) 23 27 30 32,5 34,5 36 37,5 39 39,5 

Eck (ГПа) 20 23 26 29 31 32 34 35 36 
Ecd(ГПа) 16,3 20 23 25 27 28,5 30,5 32 33 

εc1,ck (‰) 1,61 1,66 1,71 1,76 1,81 1,86 1,90 1,94 1,98 

εc1,cd (‰) 1,58 1,62 1,65 1,69 1,72 1,76 1,80 1,84 1,87 
εcu1,ck (‰) 4,40 4,15 3,85 3,55 3,25 3,00 2,83 2,63 2,50 

εcu1,cd (‰) 3,70 3,59 3,44 3,28 3,10 2,93 2,72 2,57 2,43 
εc3,ck (‰) 0,55 0,65 0,71 0,76 0,82 0,91 0,94 1,03 1,10 

εc3,cd (‰) 0,52 0,58 0,63 0,68 0,72 0,77 0,83 0,86 0,91 
εcu3,ck (‰) 3,96 3,73 3,46 3,20 2,93 2,70 2,55 2,37 2,25 

εcu3,cd (‰) 3,33 3,23 3,10 3,00 2,80 2,64 2,45 2,31 2,19  
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Таблиця Д.3 

Значення коефіцієнтів 𝝎𝒌 і 𝜷𝒌 для розрахунків за граничними станами другої групи 

ɛс

ɛс1,ск

 Клас бетону 
С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/35 С32/40 

ωк βк ωк βк ωк βк ωк βк ωк βк ωк βк 
0,2 0,266 0,174 0,247 0,162 0,235 0,154 0,225 0,148 0,217 0,143 0,210 0,139 
0,3 0,369 0,238 0,346 0,224 0,331 0,215 0,319 0,208 0,310 0,202 0,301 0,197 
0,4 0,455 0,291 0,430 0,276 0,414 0,267 0,402 0,260 0,392 0,254 0,383 0,249 
0,5 0,528 0,334 0,503 0,320 0,486 0,311 0,474 0,304 0,464 0,299 0,456 0,294 
0,6 0,589 0,368 0,564 0,355 0,548 0,347 0,537 0,341 0,528 0,337 0,520 0,333 
0,7 0,639 0,395 0,616 0,384 0,601 0,377 0,591 0,372 0,582 0,368 0,575 0,365 
0,8 0,681 0,417 0,660 0,407 0,646 0,401 0,637 0,397 0,629 0,394 0,623 0,392 
0,9 0,715 0,433 0,696 0,426 0,684 0,421 0,675 0,417 0,669 0,415 0,663 0,413 
1,0 0,743 0,446 0,726 0,440 0,716 0,436 0,708 0,433 0,702 0,431 0,697 0,429 
1,1 0,767 0,455 0,751 0,450 0,741 0,447 0,734 0,444 0,729 0,443 0,724 0,442 
1,2 0,785 0,462 0,771 0,457 0,762 0,454 0,755 0,452 0,750 0,451 0,746 0,450 
1,3 0,801 0,466 0,787 0,462 0,778 0,459 0,772 0,457 0,767 0,456 0,764 0,455 
1,4 0,813 0,469 0,799 0,464 0,790 0,461 0,784 0,459 0,780 0,458 0,776 0,457 
1,5 0,822 0,469 0,808 0,464 0,799 0,461 0,793 0,459 0,788 0,457 0,784 0,456 
1,6 0,828 0,469 0,813 0,462 0,804 0,459 0,798 0,456 0,793 0,455 0,788* 0,452* 

1,7 0,833 0,467 0,816 0,459 0,807 0,455 0,801 0,452 0,795 0,450     
1,8 0,835 0,464 0,817 0,454 0,807 0,449 0,800 0,447 0,793* 0,442*     
1,9 0,836 0,459 0,816 0,448 0,805 0,443 0,798* 0,439*         
2,0 0,834 0,454 0,812 0,441 0,801 0,435       
2,1 0,830 0,447 0,807 0,432 0,795 0,426       
2,2 0,825 0,439 0,800 0,423 0,787* 0,416*       
2,3 0,818 0,430 0,792 0,413           
* - при значеннях εсu1,ck/εс1. 
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Таблиця Д.4 

Значення коефіцієнтів ак для розрахунків за граничними  

станами другої групи    

 

Коефі-

цієнт 

Класи бетону 

С12/15 С16/20 С20/25 С25/30 С30/35 С32/40 С35/45 

а1 3,1180 2,8490 2,6670 2,5180 2,3910 2,2794 2,1926 

а2 -3,768 -3,055 -2,545 -2,0904 -1,6680 -1,283 -1,010 

а3 2,2655 1,6197 1,1148 0,6077 0,0792 -0,436 -0,797 

а4 -0,700 -0,470 -0,263 -0,0168 0,2818 0,6106 0,8569 

а5 0,0843 0,0567 0,0262 -0,0187 -0,0839 -0,167 -0,241 

  

 

 

 


