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РОЗРАХУНОК МІЦНОСТІ СИСТЕМИ СПІВДОТИЧНИХ 
ПІДСИЛЕНЬ ЕЛЕМЕНТІВ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

Досліджується гранична рівновага тіла з періодичною системою 
нерозтягливих співдотичних підсилень. З’ясовано вплив наванта-
ження на розвиток локалізованих зон передруйнування, розподіли 
контактних напружень та осьових зусиль. За деформаційним кри-
терієм руйнування з’ясовані граничні навантаження їх можливого 
відшарування та розриву.  
Ключові слова: підсилення, зона передруйнування, контактні на-
пруження, осьові зусилля. 
 

Задача розрахунку підсилюючих елементів як одного із пошире-

них засобів ремонту та відновлення працездатності інженерних конс-

трукцій, зважаючи на те, що велика кількість відповідальних матеріа-

ломістких конструкцій України близька до вичерпання свого проект-

ного ресурсу, залишається на часі. Необхідна наукова експертиза мож-

ливості їх безпечної експлуатації і визначення засобів рентабельного 

продовження функціонування. Використовувані підкріплюючі елемен-

ти одночасно є й потужними концентраторами напружень і спричиня-

ють нелінійні та пластичні деформації чи розвиток зон розпушення, 

що в значній мірі ускладнює розрахунок напружено-деформованого 

стану та умов граничної рівноваги системи в цілому. 

Результати та огляд досліджень контактної задачі Мелана [1] для 

ідеально пружного тіла подані в монографіях А.І. Каландії [2], 

Є.І. Григолюка, В.М. Толкачова [3], Г.Я. Попова [4], 

В.М. Александрова, С.М. Мхітаряна [5], В.І. Саркісяна [6], 

Г.Т. Сулима [7] та широкому колі публікацій. Присутня в постановках 

задач сингулярність контактних напружень в околах кінців підсилення 

в явному вигляді виділена у статті Н.Х. Арутюнана [8]. Задача для пе-

ріодичної системи підсилень сформульована та розв’язана у праці 

Н.Х. Арутюнана, С.М. Мхітаряна [9], а Г.А. Морарь, Г.Я. Попов [10] 

для розв’язування інтегрального рівняння запропонували застосувати 
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метод ортогональних многочленів. Задачі про контактну взаємодію 

попередньо напруженого тіла з підсиленнями досліджено в роботах 

О.М. Гузя, С.Ю. Бабича, В.Б. Рудницького та узагальнено в їх моног-

рафіях [11, 12]. Зокрема, доведена можливість використання розв’язків 

для лінійно пружного тіла для аналізу полів напружень у відповідних 

задачах з початковими (залишковими) напруженнями. Методика оці-

нювання технічного стану залізобетонних кріплень гідротехнічних 

споруд та методи їх відновлень подано в рекомендаціях Є.М. Бабича, 

О.В. Гірського [13]. 

Запропоновані підходи справили великий вплив на розвиток меха-

ніки контактної взаємодії, проте використання досить сильно ідеалізо-

ваної схеми ідеального механічного контакту не враховувало реально 

спостережуваних можливостей виникнення в області країв підкріплень 

зон ослабленого контакту з тілом чи можливого розриву самого підк-

ріплення з утворенням більшої кількості зон ослабленого контакту, а 

отримані розв’язки мали сингулярності напружень. Вплив малих зон 

пластичності матеріалу в околі країв підкріплення на розподіл контак-

тних напружень дослідив Ю.І. Кудишин [14], використовуючи ітера-

ційний метод пружних розв’язків О.І. Ільюшина. У такій постановці 

отримані більш прийнятні обмежені напруження в околах країв підси-

лювального ребра, причому найбільших значень розрахункові пласти-

чні деформації досягали біля навантажених зосередженими силами йо-

го кінців.  

Інша розрахункова модель для аналізу напружено-деформованого 

стану і граничної рівноваги пружного тіла з підкріпленням запропоно-

вана в працях М.М. Кундрата [15–17]. Пропонований підхід дав мож-

ливість уникнути сингулярності напружень на краях підсилення і 

отримати механічно коректні обмежені напруження у всіх точках ком-

позиції. В цій постановці розглянуті модельна задача для тіла з двома 

[18] та задача для ортотропного тіла з підкріпленням [19]. При розтя-

гуванні тіла [15, 16] найбільша концентрація напружень виникає в 

околах кінців підсилення, де насамперед слід сподіватися виникнення 

й зі збільшенням навантаження розвитку локалізованих зон передруй-

нування (рис. 1). Останні можуть імітувати області накопичення пош-

коджень, пластичного деформування (проковзування), часткового роз-

риву зв’язку між тілом й підсиленням та інше. Під час досягнення пе-

реміщеннями внаслідок проковзування матеріалу під підкріпленням 

певної граничної межі у зонах передруйнування може порушитись 

зв'язок між матеріалами. З іншого боку, дотичні напруження шляхом 

передачі дії прикладених зусиль спричиняють у підсиленні осьові зу-
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силля розтягу, які при досягненні межі міцності підсилення можуть 

спричинити його розрив. 

 

 
На рис. 2 за результатами праць [15, 17] подано розподіл знерозмі-

рених ( ) ( ) ( )axPxP s
∗= τ

~
 осьових зусиль  уздовж правої половини під-

силення (ліва – симетрична) за фіксованого навантаження 

( )∗sq τ2 =0,15.  

 
Найбільшого значення розривні зусилля досягають посередині під-

силення. Помітне існування області у центральній частині, де розривні 

зусилля змінюються незначно, наприклад, якщо не зважати на зміну 

зусиль у межах 5% (скажімо, через відхилення від ідеальної форми, 

механічних властивостей матеріалів, можливих неточностей визначен-

ня механічних характеристик, виконання обчислень, самої математич-

ної моделі тощо), то така область складає більше половини довжини 

підсилення, а для підсилення з модулем fE  і пластини E  та їх відно-

шенням =≡ EE f0λ 10/3 – навіть більше 90% його довжини [16], що 

свідчить про можливість за відносно швидкої зміни навантаження од-

ночасного множинного розриву підкріплюючого елемента у даній зоні. 
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Рис. 2. Осьові зусилля у підсиленні 
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Рис. 1. Схема розтягування тіла з підсиленням 
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У випадку двох та більше підсилень постановка задачі в рамках 

моделі дає можливість, зокрема, розглянути і отримати механічно ко-

ректні результати для як завгодно близького (аж до співдотику) їх роз-

міщення. Запропонована модель застосована нижче до розв’язання за-

дачі для півбезмежного тіла з системою співдотичних нерозтягливих 

підсилень.  

Постановка задачі та її розв’язування. Розглянемо задачу теорії 

пружності для півбезмежного тіла, яке розтягується на нескінченності 

напруженнями паралельно до краю (рис. 3). На відрізках 

[ ]naanaa 2,2 ++− , ...,2,1,0 ±±=n  тіло підкріплено періодичною сис-

темою скінченної міцності на розрив utP  підсилень завдовжки a2 , що 

співдотикаються. Осі декартової системи координат xOy  збігаються з 

осями геометричної симетрії композиції.  

Приймаємо, що локалізовані зони передруйнування просуваються 

від кожного краю до центральної частини уздовж межі тіло-підсилення 

і складаються з двох фрагментів: ділянки розпушення 

anaxbL ≤−≤≈ 21 , =n 0, ±1, ±2, ... та ділянки пластичного деформу-

вання bnaxcL ≤−≤≈ 22 . У зонах передруйнування виконуються та-

кі крайові умови: на ділянках розпушення (ослабленого контакту) до-

тичні напруження лінійно зростають від нуля до свого граничного зна-

чення ∗τs  – 

( ) ( ) ( )1

2
2 ,xy s

a x na
x sign x na ,  x L

a b
σ τ ∗ − −

= − ∈
−

            (1) 

а на ділянках пластичного деформування  

( ) ( ) ( )22xy sx sign x na ,   x Lσ τ ∗= − ∈ .                     (2) 

Тут ∗
sτ  – адгезійна зсувна міцність контактної межі тіло – підсилення, 

а при пластичному деформуванні – її зсувний поріг пластичності; ijσ  

– компоненти тензора напружень; ( )=tsign {1 для >t 0; -1 для <t 0; 0 

для =t 0}. Значення параметра с  знаходимо з додаткової фізичної 

умови, а b  задаємо – його доцільно пов’язати з розмірами структур-

них елементів (зерен) матеріалу адгезійного прошарку. Запровадження 

у такий спосіб зони передруйнування дає можливість уникнути особ-

ливостей напружень в околах кінців підсилень та отримати обмежені 

напруження в усіх точках композиції, які задовольняють також і закон 

парності дотичних напружень.  
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На відрізках cnaxL ≤−≈ 20  пружного деформування зберігається 

ідеальний контакт і тому деформації там відсутні 

( ) ( )0,0 Lxxxu ∈=∂∂ ,                          (3) 

де u, v  – компоненти вектора переміщень у напрямах осей Ox  та Oy  

відповідно. Напруження на нескінченності  

0   , =σ=σ=σ ∞∞∞
xyyyxx q .                                 (4) 

При таких допущеннях знайдемо величину і характер розподілу 

контактних напружень та осьових розривних зусиль у підсиленнях, 

довжину локалізованих зон передруйнування. 

 

Для розв’язування задачі використовуємо відомі [20] подання для 

напружень і деформацій через комплексні потенціали Колосова – Му-

схелішвілі  

              
( )

( ) ( ) ,)()(

,Re4

zzzzzi

z

xyyy

yyxx

Φ′−+Φ−Φ=−
Φ=+

σσ
σσ

                         (5) 

        ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zzzzzxivuG Φ′−−Φ+Φ=∂+∂ κ2 ,                      (6) 

де z x iy= + ; ( ) ( )3 1κ ν ν= − +  для плоского напруженого стану; 

3 4κ ν= −  в умовах плоскої деформації; ν,G  – модуль зсуву та коефі-

цієнт Пуассона матеріалу тіла. Для розглядуваної задачі функція ( )zΦ  

буде кусочно аналітичною періодичною (з періодом a2 ), яку знайдемо 

після підставляння формул (4) – (6) у крайові умови (1) – (3):  

             ( ) ( ) ( )
( )

( )cbazf
z

zcbaf
z s ,,,

2

sin,,
6

4

π
τω ∗

+
Χ

=Φ ,                              (7) 

де ( ) ( ) ( )cbafqcbaf s ,,4,, 54 πτ ∗−= ,  

x

q

abc-c-b-a
O

y L2 L1L2

q2a 2a

L2 L1
L0L2L2 L1L1 L2

L0L0

Рис. 3. Схема задачі 
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( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( )

( )
( ) 






 Χ+

+
Χ+

−Χ−ΧΧ=
c

a

c

bb
babbacbaf

ωω
ω

ω
sin

1
ln

sin

sin
lnsin,,, 15 , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ){ }cbzcazzcazcbzbbacbazf ,,,,sin,,,,sin,,,, 221116 Γ−Γ+Γ−ΓΧ= ωω ,  

( ) ( )( ) ( )( )czczz +−=Χ ωω sinsin , 

( ) ( )( ) ( )( )[ ] 1
1 2sin2sin,

−+−=Χ bababa ωω ,  

( ) ( )+−=Γ ζζln,,1 acz , ( ) ( ) ( ) ( )zttz ωωζ sinsin Χ±Χ=± ,  

( ) ( )+−=Γ ξξln,,2 acz , ( ) ( )zt Χ±Χ=±ξ , ( )a2πω = . 

Формули (5), (6), (7) цілком описують поля напружень та деформа-

цій у тілі з підсиленнями і дають можливість дослідити умови корект-

ності розв’язку та обставини граничної рівноваги композиції. 

Довжина зон передруйнування. Із умови обмеженості розв’язку 

(7) у вершинах зон передруйнування ( x c= ± ), отримуємо нелінійне 

рівняння 

                       ( ) ( ) ( ) 0,,22 5 =−∗ cbafq s πτ ,                                    (8) 

яке зв’язує довжину зон із навантаженням тіла та характеристиками 

композиції. За результатами обчислень на рис. 4 подано залежність за-

гальної відносної довжини зон передруйнування ( ) aca −≡ε  від зне-

розміреного параметра навантаження ( )∗τ= sqq 2~ , довжина ділянки 

розпушення ( ) 610−=−≡ abaγ ; лінією 2 подано такі ж результати [15] 

для одного невзаємодіючого підсилення.  

 
При 5,0~ <q  для співдотичних підсилень залежність між довжиною 

зон та навантаженням практично лінійна (лінія 1). За фіксованого рів-

ня навантаження q =ɶ 0,2 ( 610−=γ ) найбільше відхилення довжини зо-

Рис. 4. Довжина зон передруйнування  
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ни від результатів для однієї невзаємодіючого підсилення дорівнює 

315%. Збільшення ділянки розпушення видовжує загальну довжину 

зони передруйнування, хоча сама ділянка пластичного деформування 

при цьому зменшується. З розвитком зон передруйнування абсолютна 

різниця між їх довжинами для різних γ  зменшується, що пояснюється 

зростанням впливу ділянки пластичного деформування. 

Відшарування підсилень. На відміну від зон пружного контакту, 

де матеріал тіла нерозривно з’єднаний з підкріпленнями, на ділянках 

пластичного деформування та розпушення ( 21 LLx ∪∈ ) відбувається 

зміщення (проковзування) точок матеріалу тіла стосовно підсилення. 

Інтегруванням у поданні (6) з урахуванням розв’язку (7) обчислюємо 

переміщення під підсиленнями: 

             ( ) ( ) ( ) ( )6

1
, , , ,

4

x
s

c

u x f t a b c dt x a
G

κ τ
π

∗+
= ≤∫ .                 (9) 

Із виразу (9) випливає, що зміщення точок тіла стосовно підсилення 

найбільші при naax 2+=  (для naax 2+−=  вони протилежні за зна-

ком). Коли максимальні переміщення за формулою (9) ( )au ±  досяга-

ють деякого граничного значення c2δ , яке є характеристикою зсувної 

контактної міцності системи “тіло – підсилення” та з’ясовується екс-

периментально, то можлива втрата безпосереднього механічного 

зв’язку між тілом й підсиленням – відбувається його руйнування. Від-

повідна критеріальна умова 

                                                   ( ) cau 2δ= ,                                              (10) 

що характеризує початок відшарування підсилення, аналогічна відомій 

[21] умові cδ  – моделі.  

Система рівнянь (8) – (10) описує стан граничної рівноваги компо-

зиції, коли можливе розшарування між підсиленнями й тілом, а її 

розв’язок дає значення відповідного цій ситуації граничного наванта-

ження ∗= qq  при цьому.  

За результатами здійснених на основі залежностей (9), (8) обчис-

лень на рис. 5 подано (лінія 1) знерозмірені відносні зміщення точок 

тіла під торцями підсилень стосовно цих торців (підсилення в цілому) 

( ) ( ) ( )aaGuau s
∗τ=~  у залежності від навантаження ( )∗τ= sqq 2~ . Ліні-

єю 2 подано ті ж переміщення для одного невзаємодіючого підсилен-
ня. За сталих навантажень та фізико-механічних характеристик зі збі-

льшенням ділянки розпушення зміщення точок матеріалу пластини 

стосовно підсилення зростає. З урахуванням умови (10) те саме можна 
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висловити інакше: за фіксованого c2δ  зі збільшенням ділянки розпу-

шення допустиме граничне навантаження для розшарування між тілом 

і підсиленням зменшується.  

Відображені на рис. 5 залежності якісно відповідають результатам 

розрахунку довжини зони передруйнування (рис. 4). При цьому дов-

жина ділянки розпушення практично не впливає на зв’язок між змі-

щеннями ( )au  та загальною довжиною зони передруйнування ε , що 

цілком узгоджується з відповідними результатами праці [22] для тіла з 
високомодульним включенням. 

 
Оскільки кінці підсилень співдотикаються, то зміщення точок тіла 

дорівнює переміщенню одного підсилення стосовно іншого як єдиного 

цілого і вони практично пропорційні (лінія 1) прикладеному наванта-

женню.  
Загальне переміщення підсилення обчислюється за формулою 

                             ( ) ( ) ( )6

1
, , ,

4

a
s

c

u a f t a b c dt
G

κ τ
π

∗+
= ∫ .                           (11) 

Із аналізу та порівняння числових результатів за формулами (11) та 
(8) випливає цікава сама по собі залежність  

( )∫ =
∗ a

c

s dtcbatf
aq

π
τ

,,,
2

6 .  

Максимальні переміщення підсилення лінійно залежить від наван-

таження та довжини підсилення за законом 

                                           ( ) ( )
q

G

a
au

8

1+
=

κ
.                                      (12) 

0
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Рис. 5. Максимальні зміщення точок тіла  

( )au~

1
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Розривання підсилень. Дотичні напруження уздовж поверхні зче-

плення тіла з підсиленням (5), (1), (2) спричиняють у поперечному пе-

рерізі останнього осьове зусилля, яке зі збільшенням навантаження та 

розвитком локалізованих зон передруйнування зростає. Збільшення 

розривних зусиль у підсиленнях відбуватиметься до початку їх відша-

рування чи, що те саме, до моменту досягнення відносними перемі-

щеннями точок тіла стосовно підсилення граничного значення 2cδ . 

Тому максимальні осьові зусилля maxP , на які необхідно орієнтуватися 

під час вибору підсилень, знаходимо, розв’язуючи систему рівнянь (8) 

– (10) та прийнявши  

                                           ( ) max0 PP = .                                                   (13) 

З іншого боку, міцність підсилень на розрив обмежена. Для запобі-

гання їх розриву необхідно, щоб осьові зусилля не перевищували межі 

міцності підсилення на розтяг utP : utmax PP ≤ . Приймаючи останню 

умову за критеріальну і розв’язавши систему рівнянь (8), (9) за умов 

(10), (13), отримуємо граничне значення навантаження ∗∗= qq  розриву 

підсилення. 

Висновки. Запроваджено двофазну зону передруйнування (ослаб-

леного контакту) у тілі з системою співдотичних нерозтягливих гнуч-

ких підсилень, що дало можливість уникнути сингулярності напру-

жень в околах їх країв та отримати механічно коректні обмежені на-

пруження в усіх точках композиції. Виявлено вплив навантаження, до-

вжини ділянки розпушення на розвиток локалізованих зон передруй-

нування, розподіли контактних напружень під підкріпленнями та осьо-

вих зусиль у них самих. 

З використанням деформаційного критерію отримано формули для 

граничного значення навантаження, при якому відбуватиметься відша-

рування підсилення. Умова, що зусилля розтягу у під підсиленнях не 

може перевищувати їх міцності, дає граничні навантаження, за яких 

можливий їх розрив.  
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CALCULATION OF THE STRENGTH OF TANGENT  
REINFORCED BUILDING STRUCTURES ELEMENTS 
 
The limiting equilibrium of the body with the periodic system 
contacting reinforcements has been investigated. Influence of load on 
the development zones of prefracture, distribution of contact stresses 
and axial efforts are found. Limit loads their possible separation or 
rupture are determined by using deformative criterion of fracture.  
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РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ СИСТЕМЫ КАСАТЕЛЬНЫХ  
ПОДКРЕПЛЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
КОНСТРУКЦИЙ 
 
Исследуется предельное равновесие тела с периодической систе-
мой нерастяжимых соприкасающихся подкреплений. Выяснено 
влияние нагрузки на развитие зон предразрушения, распределение 
контактных напряжений и осевых усилий. За деформационным 
критерием разрушения найдены предельные нагрузки их возмож-
ного отслоения или разрыва.  
Ключевые слова: подкрепление, зона предразрушения, контактные 
напряжения, осевые усилия. 
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