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ПЕРЕДМОВА 

 

Арматурні вироби – це основні елементи залізобетонних 

конструкцій, які застосовуються у промисловому та цивільному 

будівництві. Однією з головних умов підвищення ефективності 
виробництва таких конструкцій є підготовка висококваліфікованих 

фахівців, здатних вирішувати проблеми, пов’язані із розвитком і 
вдосконаленням технології виробництва арматурних виробів. 

Дисципліна «Арматура для залізобетонних конструкцій», для 

вивчення якої призначено даний конспект лекцій, відкриває цикл 

профілюючих технологічних дисциплін з підготовки бакалаврів за 
професійним спрямуванням «Технологія будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів». Його зміст ґрунтується на знаннях, набутих 

студентами при вивченні дисциплін «Будівельне 
матеріалознавство», «Електротехніка в будівництві», а також 

дисциплін, що викладаються паралельно: «Металознавство і 
зварювання», «Процеси і апарати у виробництві будівельних 

конструкцій, виробів і матеріалів». Він є базовим для вивчення в 

подальшому таких дисциплін, як «Технологічні процеси 

виробництва бетонних та залізобетонних виробів», «Технологічні 
лінії виробництва бетонних та залізобетонних виробів», 

«Проектування і реконструкція підприємств будівельної індустрії». 
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ЛЕКЦІЯ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ. 

КЛАСИФІКАЦІЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ 
 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

1.1. Історія виникнення і використання арматури у виробництві 
залізобетонних конструкцій. Основні терміни та визначення. 

1.2. Класифікація арматурної сталі. 
 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен: 

● знати, що таке залізобетон та в чому полягає ідея армування 

бетону; 

● розрізняти види залізобетону залежно від технології його 

виготовлення; 

● розрізняти види арматури за профілем прутків, механічними 

властивостями, способом зміцнення, призначенням. 

 

1.1. Історія виникнення і використання арматури у виробництві  
залізобетонних конструкцій. Основні терміни та визначення 
 

Ідея армування народжена природою при еволюції рослинного 

та тваринного світу як результат диференціації ролі окремих клітин 

або частин організму, які виконують опорну функцію. Тому не 
дивно, що задум армування бетону спав на думку майже одночасно 

декільком винахідникам, які намагалися інтуїтивно збільшити 

міцність конструкції при використанні його для певних практичних 

цілей шляхом доповнення виробів або конструктивних елементів 

металевими прутками. 

У загальному випадку арматурою називають елементи 

конструкцій і виробів, які їх зміцнюють і надають їм додаткових 

конструктивних якостей, значно підвищуючи здатність 
витримувати зовнішні та внутрішні силові впливи (стискання, 

розтяг, згин тощо). 

Арматура може бути металевою (зі сталі) та неметалевою  

(зі скловолокна, базальтового волокна, азбесту та інше). Бетон, який 

містить арматуру, називають загалом армобетоном. Залежно від 

виду арматури армобетон і приймає свою назву: залізобетон, 

склобетон, базальтобетон, азбестобетон та інше. 
Керуючись саме утилітарними цілями, винахідники різних країн 
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дослідним шляхом прийшли до створення нового конструкційного 

матеріалу – залізобетону, у якому органічно поєднані в одне ціле 
бетон і сталева арматура. Такий матеріал вперше було 

запатентовано Ж. Мон’є у 1867 р. Інженерне вивчення залізобетону 

почав американець Т.Хайєтт (патент 1878 р.). Значний внесок у 

розвиток уявлень про залізобетон та способи його армування 

внесли Ж.Ламбо, Ф.Куан’є, В. Уілкінсон, В.Уард, Д. Жарінцев. Для 
теоретичного та практичного освоєння залізобетону як нового 

конструкційного матеріалу чимало зроблено такими інженерами та 
вченими як М.А. Белелюбський, О.С. Кудашов, А.Ф. Лолейт,  
О.Е. Лопатто, І. Баушингер, М. Кенен, М. Тульє, П. Нерві та інші. 

До 50-х років ХХ ст. переважно використовувалося армування 

окремими прутками. На даний час гнучка арматура у вигляді 
окремих прутків, зварних сіток та каркасів є основним та найбільш 

поширеним видом армування залізобетонних конструкцій. 

Розглянемо, в чому полягає ідея армування та якими є основні 
різновиди арматури. 

Ідея армування бетону ґрунтується на тому, що сам по собі 
бетон добре чинить опір стискувальним навантаженням, проте має 
низьку міцність при розтягу, яка становить лише 1/10...1/12 міцності 
на стиск. Разом з тим, сталь має високу міцність при розтягу. Тому 

сталеву арматуру розміщують в залізобетоні так, щоб саме вона 
сприймала розтягувальні зусилля, тоді як стискальні зусилля мають 
передаватися на бетон. 

Пояснимо вищесказане на прикладі (рис. 1). Якщо бетонну балку 

завантажити силою Р, то вона почне згинатись. При цьому верхня 

частина балки буде стиснутою, а нижня – розтягнутою. Бетон, який 

погано працює на розтяг, у нижній частині балки швидко дасть 
тріщину, і балка зруйнується (рис. 1, а). 

Тепер розглянемо таку ж балку, тільки залізобетонну. Під дією 

сили Р1 балка після появи перших мікротріщин не руйнується, 

оскільки цьому перешкоджає нижня арматура, яка по всій довжині 
зчеплена з бетоном і добре витримує розтяг там, де бетон вже не 
працює (рис. 1, б). При збільшенні навантаження Р1, коли розтяг в 

арматурі або стиск у бетоні перевищать допустимі значення, балка 
зруйнується (Р1≈10Р). 
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Можливість спільної роботи сталевої арматури та бетону 

зумовлюється міцним зчепленням між ними і майже однаковими 

коефіцієнтами лінійного розширення при зміні температури в 

інтервалі від 0 до 80°С (для бетону - 10×10
-6

 К
-1

, для сталі -  

12×10
-6

 К
-1

). Важливою є також та обставина, що бетон в процесі 
експлуатації захищає сталеву арматуру від корозії. 

Монолітний та збірний залізобетон. Залізобетонні конструкції 
за способом виготовлення поділяють на монолітні та збірні.  

Монолітні конструкції зводять безпосередньо на будівельному 

майданчику. Монолітний залізобетон використовують у тих 

випадках, коли необхідно забезпечити гнучкість та індивідуальність 
конструктивних рішень будівель і споруд, а також коли їхні 
елементи мають малу повторюваність, значні розміри та масу. 

Використання монолітного залізобетону забезпечує також 

можливість підвищення архітектурної виразності будівель і споруд. 

Для армування монолітних конструкцій використовують арматурні 
вироби, виготовлені стендовим способом безпосередньо на 
будівельних майданчиках, змонтовані із арматурних елементів 

(заготовок), виготовлених в спеціалізованих цехах, або товарні 
арматурні вироби. 

Перевагами монолітного будування є порівняно невисокі 
одноразові витрати на створення його виробничої бази та 
зменшення енергетичних витрат. Значно економиться витрата сталі 
на армування конструкцій та зменшуються затрати на їхнє 
опалублення при зведенні. Проте при виготовленні монолітного 

 

а) 

Рис. 1. Схема руйнування балки: 
а – бетонної; б - залізобетонної 

арматура 

бетон 

бетон 

розтяг 

розтяг 

стиск 

стиск Р 

б) 
P1 ≈ 10Р 
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напружувана  
арматура 

анкер 

Рн 

Рис. 2. Схема попередньо-напруженої балки 

Р

Рн 

залізобетону витрачається велика кількість ручної праці, 
збільшуються терміни будівництва, ускладнюється бетонування в 

зимовий період.  

Збірні залізобетонні конструкції виготовляють в спеціалізованих 

цехах на механізованих та автоматизованих підприємствах. 

Арматурні вироби для збірного залізобетону виготовляються 
агрегатно-потоковим або конвеєрним способами на спеціалізованих 

технологічних лініях в арматурних цехах. 

Перевагами цього способу виробництва є істотне підвищення 
продуктивності праці та поліпшення якості будівництва, 
скорочення термінів будівництва, витрат лісоматеріалів, спрощення 
виконання робіт у зимовий час. Проте збірні залізобетонні 
конструкції, які мають значну масу та розміри, потребують 
спеціалізованого підіймально-транспортного обладнання, є менш 

гнучкими в сенсі вибору архітектурно-конструктивних рішень. 

За видом армування розрізняють залізобетонні конструкції та 
вироби зі звичайним армуванням та попередньо-напружені. Виріб зі 

звичайним армуванням, тобто з укладеними у зоні розтягу сталевими 

прутками, сітками чи каркасами, під час експлуатації не захищений 

від появи в ньому тріщин в зонах дії розтягувальних зусиль (рис. 1, б). 

Появи мікротріщин можна уникнути, якщо обтиснути бетон 

попередньо-напруженою арматурою із зусиллям Рн (рис. 2).  

Напруження арматури можна виконувати до і після бетонування 

конструкції. Використання попередньо-напруженої арматури дає 
змогу не лише попередити тріщиноутворення, а й значно скоротити 

витрати металу і бетону, зменшити масу залізобетонної конструкції, 
підвищити довговічність залізобетону, знизити вартість будівництва. 
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1.2.  Класифікація арматурної сталі 
 

Арматурну сталь класифікують за способом виготовлення, 

профілем прутків, механічними властивостями, призначенням. 

За способом виготовлення арматурну сталь поділяють на 
гарячекатану пруткову (прокат арматурний) і дротяну 

холоднотягнуту. 

Гарячекатана пруткова арматура виготовляється шляхом 

прокату сталі в гарячому стані на прокатних станах. Сталь 
проходить через серію валків певної форми і набуває необхідного 

профілю (рис. 3). 

Гарячекатану арматурну сталь можуть піддавати наступній 

зміцнюючій обробці. Залежно від виду обробки розрізняють 
зміцнену витяганням (механічно зміцнену), термічно зміцнену та 
термомеханічно зміцнену прокату арматурну сталь. Механічне 

зміцнення сталі здійснюється шляхом холодного витягання у 

напрямку осі прутка. Термічне зміцнення сталі відбувається шляхом 

нагрівання її до температури 850…900
0С, швидкого охолодження 

водою та наступного відпускання шляхом повторного нагрівання до 

температури 350…450
0С. Термомеханічне зміцнення сталі 

проходить у процесі прокатки з подальшим інтенсивним 

загартовуванням – швидким і рівномірним охолодженням водою до 

температури 350…450
0С – та самовідпуском. 

Холоднотягнуту арматуру діаметром до 8 мм отримують 
шляхом протягування холодного гарячекатаного прутка крізь отвір 

металевої пластини – філь’єри. При виготовленні дроту малого 

діаметра пруток протягують крізь серію філь’єр. Діаметр отвору 

кожної наступної філь’єри зменшують на певну величину (рис. 4). 

Рис. 3. Схема виготовлення гарячекатаної  
арматурної сталі на прокатних станах:  

1 – арматурна сталь; 2 - валки 

d1 

 1              2                                1      2 

d2 d3 
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За профілем прутків арматурну сталь поділяють на гладку та 
періодичного профілю. 

Арматурний прокат гладкого профілю виготовляють згідно  з 
ДСТУ 3760, ГОСТ 2590 та ГОСТ 5781, періодичного профілю – 

згідно з ДСТУ 3760, ГОСТ 5781 та ГОСТ 10884 (для 
термомеханічно зміцненої сталі) (рис. 5, 6). 

Арматурна сталь гладка - це круглі в перерізі прутки з гладкою 

зовнішньою поверхнею, які не мають виступів. 

Арматурна сталь періодичного профілю, що виготовляється 
згідно з ДСТУ 3760 та ГОСТ 10884, повинна мати рівномірно 

розміщені на зовнішній поверхні під кутом до поздовжньої осі 
поперечні виступи серповидної форми, які покращують зчеплення 
арматури з бетоном. Окрім поперечних виступів прутки можуть 
мати додатково ще й поздовжні виступи (рис. 5, а). Поздовжні 
виступи на прутках можуть бути відсутні (рис. 5, б).  

Арматурна сталь, виготовлена за ГОСТ 5781, представляє собою 

круглі профілі з двома поздовжніми ребрами і поперечними 

виступами, що йдуть по тризахідній гвинтовій лінії (рис. 6). Для 
профілів діаметром 6 мм допускаються виступи, що йдуть по 

однозахідній гвинтовій лінії, діаметром 8 мм - по двозахідній 

гвинтовій лінії.  
Номінальний діаметр арматурного прокату відповідає діаметру 

рівновеликого за площею поперечного перерізу круглого гладкого 

прутка (5,5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 32; 36; 40 мм). 

Холоднотягнутий звичайний дріт випускають періодичного 

профілю діаметром 3; 4; 5 мм (рис. 7, а); високоміцний дріт 

випускають гладкого та періодичного профілів діаметром 3…8 мм 

(рис. 7, б).  

Рис. 4. Схема виготовлення  

холоднотягнутої арматури:  
1 - гарячекатаний пруток; 2 - філь’єра 

1            2 
d1

d2 d3
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Арматурна сталь випускається також у вигляді дротяних 

сталевих спіральних канатів (рис. 8).  

За механічними властивостями арматурну сталь поділяють на 
класи згідно з ДСТУ 3760 та ГОСТ 5781 (сталь гарячекатана гладка 
і періодичного профілю) та ГОСТ 10884 (сталь арматурна 
термомеханічно зміцнена) (табл. 1).  

Головним показником кожного класу є значення мінімальної 
границі текучості сталі в Н/мм2

 або МПа (число після літери А), яке 
вважається нормативним опором арматури. Чим вищий клас 
арматури, тим вища її міцність. 

Залежно від службових властивостей прокат поділяють на: 

Рис. 5. Основні параметри і розміри арматурного прокату  

за ДСТУ 3760: 
а – арматурний прокат з поздовжніми виступами;  

б – арматурний прокат без поздовжніх виступів; 1 – поперечні виступи;  

2 – поздовжні виступи; 3 – виступ для маркування прокату 

1     2    3 

б) 

а)  
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• зварюваний (індекс С); 

• не зварюваний (без 
індексу С); 

• тривкий до корозійного 

розтріскування під 

напругою (індекс К); 

• нетривкий до 

корозійного 

розтріскування під 

напругою (без індексу К); 

• зварюваний та тривкий 

до корозійного 

розтріскування під 

напругою (індекс СК); 

• термічно зміцнений 

(індекс т після літери А); 

• сталь спеціального 

призначення, для 

конструкцій, яку 

використовують у 

районах Півночі (індекс с 
після літери А). 

 

Рис. 7. Різновиди профілів дроту: 
1 – холоднотягутий (Вр-І) з 
низьковуглецевої сталі; 

2 – високоміцний (Вр-ІІ)з вуглецевої 
сталі для попередньо напружених 

залізобетонних конструкцій  

а) 

б) 

Рис. 6. Різновиди профілів арматурного прокату за ГОСТ 5781: 
а, в – з виступами, що йдуть по однозаходній гвинтовій лінії; 
б, г - з виступами, що йдуть по двозаходній гвинтовій лінії 

а) 

б) 

в)

г)
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Таблиця 1 

Види та класи арматурної сталі 
 

№ 

з/п 
Вид арматурної сталі Клас арматурної сталі 

1 Арматурна сталь  

гладка  
ДСТУ 3760 ГОСТ 5781 ГОСТ 10884 

А240С A-I (А240)  

2 Арматурна сталь  

періодичного профілю 

АЗ00С 

 

А400С 

А500С 

A600 

А600С 

А600К 

А800 

A800K 

А1000 

А-II (А300) 

А-IIс(Ас300) 

А-III (А400) 

 

A-IV (A600) 

 

 

А-V (A800) 

 

A-VI (A1000) 

 

 

Ат400С 

Ат500С 

Ат600 

Ат600С 

Ат600К 

Ат800 

Ат800К 

Ат1000 

Ат1000К 

Ат1200 

3 Холоднотягнутий дріт 
звичайний: 

періодичного профілю 

 

 

Вр-І 
4 Холоднотягнутий дріт 

високоміцний: 

гладкий 

періодичного профілю 

 

 

В-ІІ 
Вр-ІІ 

5 Арматурні сталеві 
спіральні канати 

К-7 

К-19 

 

Арматурну сталь класу Ас300 виготовляють за профілями, 

наведеними на рис. 6, а та в. Арматурна сталь класів А-II (А300), 

Рис. 8. Сталевий спіральний канат: 
а – переріз семидротинного канату; б – загальний вигляд 

а) б)  
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виготовлена у звичайному виконанні (рис. 6, а), та Ас-II (Ас300)  

(рис. 6, в) повинна мати виступи, що йдуть по гвинтових лініях з 
однаковим заходом на обох боках профілю. Сталь класу A-III 

(A400) (рис. 6, б) та класів A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000) 

(рис. 6, б, г), повинна мати виступи по гвинтових лініях, що мають з 
одного боку профілю правий, а з другого - лівий заходи. 

Арматуру класів А-І, А240, А240С використовують для 

виготовлення монтажних петель, хомутів; А-ІІ, А-ІІс, А300С, А-ІІІ, 
А400С, Ат400С, А500С та Ат500С – для виготовлення арматурних 

каркасів і сіток; А-IV, А600, А600С, А600К, А-V, А800, Ат800, 

А800К, А-VІ та А1000, а також термічно зміцнені сталі – для 
армування попередньо-напружених залізобетонних конструкцій. 

Звичайний дріт класу Вр-І використовують як ненапружену 

арматуру, в основному, для виготовлення зварних або в’язаних 

сіток і каркасів (рис.7, а). Зварюваність дроту добра. 
Високоміцний дріт класу В-ІІ (гладкий) і Вр-ІІ (періодичного 

профілю) використовують тільки для армування попередньо-

напружених залізобетонних виробів (рис. 7, б). Зварюванню він не 
підлягає. 

Арматурні сталеві спіральні канати використовують як 

напружену арматуру для виготовлення попередньо-напружених 

залізобетонних конструкцій. Канати (рис. 8) складаються з 7 або 19 

дротин. 

За призначенням арматурну сталь поділять на робочу, 

розподільчу, або конструктивну, монтажну та закладні елементи 

(рис. 9). 

Робоча арматура призначається за розрахунком і сприймає 
розтягувальні або стискальні зусилля, які виникають від зовнішніх 

навантажень та дій, також сили тяжіння самої конструкції; вона 
може бути напруженою і ненапруженою. 

Рис. 9. Різновиди арматурної сталі  
залежно від призначення: 

1 – робоча арматура; 2 – розподільча, 
або конструктивна, арматура; 

3 – монтажна арматура;     
4 – закладні елементи 

1 4 2 

3 2 
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Розподільча, або конструктивна, арматура закріплює робочі 
арматурні прутки в каркасі у проектному положенні зварюванням 

або в’язальним дротом і забезпечує спільну їхню роботу та сприяє 
більш рівномірному розподілу навантажень; вона забезпечує 
жорсткість арматурного каркасу під час його транспортування та 
формування залізобетонної конструкції. 

Монтажна арматура підтримує під час складання зварюванням 

або в’язанням каркасів або сіток окремі прутки робочої арматури та 
сприяє фіксації їх у проектному положенні.  

Закладні елементи необхідні для з’єднання збірних 

залізобетонних елементів та конструкцій між собою. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Розкрийте зміст поняття «арматура для залізобетонних 

конструкцій». 

2. В чому полягає ідея армування бетону? 

3. Назвіть способи виготовлення залізобетону, вкажіть 
переваги та недоліки кожного з них. 

4. Як класифікують залізобетонні вироби за видом армування? 

5. Як класифікують арматурну сталь за способом 

виготовлення? 

6. Як класифікують арматурну сталь за профілем прутків? 

7. Як класифікують арматурну сталь за механічними 

властивостями? 

8. Вкажіть сферу використання арматурної сталі різних класів. 

9. Які існують різновиди арматурної сталі залежно від 

призначення? 
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ЛЕКЦІЯ 2. ЗМІЦНЕННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ 
 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

2.1. Термічне зміцнення арматурної сталі. 
2.2. Механічне зміцнення арматурної сталі. 
2.3. Термомеханічне зміцнення арматурної сталі. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен: 

● знати теоретичні основи зміцнення сталі; 
● розрізняти види зміцнення арматурної сталі; 
● розрізняти способи зміцнення арматурної сталі. 
 

2.1. Термічне зміцнення арматурної сталі 
 

Загальні відомості. Підприємства, які виготовляють арматурні 
сталі, на заводи збірного залізобетону часто поставляють їх 

незміцненими. Зміцнення ж поліпшує механічні властивості сталей, 

що дає можливість зменшити споживання арматури при 

виготовленні залізобетонних виробів на 30...35%. Існують наступні 
основні способи зміцнення арматурної сталі: термічне, механічне та 
термомеханічне. 

Теоретичні основи термічного зміцнення сталі. Вивчення 
внутрішньої будови металів і сплавів дозволило вченим зробити 

висновок про те, що зміна властивостей металів і сплавів 

визначається особливостями їхньої внутрішньої будови: формою 

кристалів; кількістю частинок, які складають окремі кристали; 

відстанню між частинками в кристалах; взаємним розташуванням 

кристалів. Великий вплив на властивості металів і сплавів мають 
також особливості процесу кристалізації, тобто переходу із рідкого 

стану в твердий. 

За певної для кожного металу температури в рідкому металі або 

сплаві з’являються центри кристалізації. При охолодженні 
з’являються нові центри і відбувається ріст старих. На цій стадії в 

рідкому металі утворюються кристали з ґратками правильної 
геометричної форми, так як їх формуванню не заважають сусідні 
кристали. Перед повним затвердінням вільний ріст кристалів 

припиняється і форма кристалічної ґратки на контакті внаслідок 
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взаємного тиску спотворюється. Таким чином утворюються зерна 
(рис. 10).  

Процес утворення зерен має практичне значення, так як від 

їхнього розміщення, форми і особливо величини залежать 
властивості металу. Це вперше встановив Д.К.Чернов, досліджуючи 

місця розривів стволів артилерійських гармат: сталь мала 
крупнозернисту будову і меншу міцність у порівнянні із 
дрібнозернистою сталлю. 

Крім цього, необхідно відзначити здатність металів за певних 

умов утворювати декілька типів кристалічних ґраток. Це явище 
називається поліморфізмом, або алотропією, тобто здатністю 

хімічної речовини існувати в декількох різних модифікаціях, які 

відрізняються за фізичними властивостями (рис. 11). Для заліза це 

Рис. 10. Схема утворення центрів кристалізації: 
а – ріст утворених груп та поява нових центрів; 

б – спотворення форми кристалів 
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α, β, γ, δ - модифікації з відповідною формою ґраток (рис. 12). 

При швидкому охолодженні метал не встигає пройти всі 
модифікації, що і визначає різноманітність властивостей одного і 
того ж металу. 

Види термічної обробки. Залежно від температури нагрівання і 
умов охолодження розрізняють наступні види термічної обробки. 

Загартування сталі. Метал нагрівають до температури 

900…1000
0С (до утворення γ - модифікації), витримують при цій 

температурі і швидко охолоджують у воді, маслі, водних розчинах 

солей та ін. Сталь стає твердою, міцною, зносостійкою, але 
крихкою і не сприймає динамічних навантажень. Матеріал має 
великі внутрішні напруження. 

Відпускання сталі. Загартовану сталь нагрівають до температури 

300…400
0С (в межах α - модифікації ) і повільно охолоджують. При 

відпусканні знімаються внутрішні напруження, зменшується 

крихкість, знижується твердість, підвищується в’язкість і 
покращується оброблюваність. 

Відпалювання сталі. Відпалюванням називають таку операцію, 

при якій сталь нагрівають до температури 950
0С (критична точка) і 

повільно охолоджують. Матеріал проходить всі модифікації, стає 
м’яким і добре обробляється. 

Технологія термічного зміцнення арматурної сталі. При 

термічному зміцненні арматурні прутки нагрівають електричним 

струмом до температури 900…1000
0С, після чого швидко 

охолоджують у воді. Відбувається загартовування і зміцнення сталі. 
Потім прутки знову нагрівають до температури 300…400

0С і 
охолоджують на повітрі. Відбувається відпускання сталі, і вона стає 
більш пластичною. 

 

Рис. 12. Різновиди кристалічних ґраток металів 
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Технологічну схему електротермічного зміцнення арматурної 
сталі представлено на рис. 13. 

 

 

2.2. Механічне зміцнення арматурної сталі 
 

Теоретичні основи механічного зміцнення. Механічне 
зміцнення здійснюється в процесі розтягання арматурного прутка 
до заданого рівня з контролем напруги і подовження, або тільки 

подовження. В цей час підвищується межа текучості арматурної 
сталі. Розглянемо діаграму розтягу сталі (рис. 14). На рис. 14, а 
показано зміну напруження сталі залежно від її відносного 

видовження до розриву (точка D). Ділянка діаграми О-А відображає 
пружні деформації. Ділянка діаграми А-К відображає пластичні 
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Рис. 14. Діаграма розтягу низьковуглецевої сталі:  
а – незміцненої; б - механічно зміцненої 

а) б) 

Рис. 13. Технологічна схема електротермічного зміцнення  

арматурної сталі: 
1 – арматура; 2 – пластинчасті конвеєри; 3 – нагрівальні автомати;  

4 – ванна швидкого охолодження; 5 - ванна повільного охолодження 
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деформації. На рис. 14, б показано зміну напруження механічно 

зміцненої сталі залежно від її відносного видовження до розриву 

(точка D). Якщо випробуваний зразок, не доводячи до руйнування, 

розвантажити (точка К), то в процесі розвантаження залежність між 

силою Р і видовженням ∆l прийме вигляд прямої KL || OA. При 

розвантаженні видовження зразка повністю не зникає. При 

повторному навантаженні зразка діаграма розтягу приймає вигляд 

прямої LK і далі - кривої KCD, так, ніби проміжного розвантаження 
не було. Таким чином, вигляд діаграми для одного і того ж 

матеріалу залежить від ступеня початкового навантаження, а саме 
навантаження виступає тепер у ролі деякої попередньої 
технологічної операції. Суттєвим є те, що LK > OA, тобто в 

результаті попереднього витягування матеріал набуває здатності 
сприймати без залишкових деформацій більші навантаження. Дане 
явище, яке називається наклепом, лежить в основі механічного 

зміцнення арматури. Таким чином при наклепі зміцнення сталі 
відбувається за рахунок пластичної деформації при температурі, 
нижчій за температуру рекристалізації. 

З фізичної точки зору це явище пояснюється тим, що під дією 

сил атоми у ґратці отримують взаємні зміщення, і сили взаємодії 
між ними змінюються (рис. 15). Зміщення атомів проходить на 
різне число позицій, що призводить до спотворення кристалічної 
ґратки і подрібнення зерен. Таким чином поряд з пружною 

деформацією існує й пластична. При розвантаженні форма 
стисненої ґратки відновлюється, тобто знімається пружна 
деформація. Пластична деформація, зрозуміло, не відновлюється. 

Способи механічного зміцнення. Механічне зміцнення, 

здійснюване способом наклепу, виникає при волочінні, холодному 

профілюванні (сплющенні), витягуванні і скручуванні арматурної 
сталі (рис. 16). 

Рис. 15. Схеми деформацій кристалічної ґратки металів:   
а – пружної; б – пластичної (ковзанням) 
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2.3. Термомеханічне зміцнення арматурної сталі 
 

Одним з різновидів зміцнення арматурної сталі є термомеханічне 
зміцнення, в якому поєднуються пластична деформація й термічна 
обробка (загартування попередньо деформованої стали в стані 
аустеніту - високотемпературної гранецентрованої модифікації 
сталі (γ- фази)). Перевагою термомеханічного зміцнення є те, що 

при істотному збільшенні міцності характеристики пластичності 

Рис. 16. Технологічні схеми механічного зміцнення арматурної сталі:  
а –  способом волочіння; б – способом холодного профілювання 

(сплющення); в – способом витягування; г – способом скручування: 

1 – бухта; 2 – дріт; 3 – волочильний пристрій;  

4 - барабан волочильного стана; 5 – профільовані валки;  

6 – вертушка; 7 – арматурний пруток; 8 – гідроциліндр; 9 – захвати;  

10 – нерухома планшайба; 11 – рухома планшайба 
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знижуються на незначну величину, при цьому ударна в'язкість вища 
в 1,5…2 рази в порівнянні з ударною в'язкістю для тієї ж сталі після 
загартування з низьким відпусканням. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Розкрийте сутність процесів термічної та механічної 
обробки сталі. 

2. Які існують різновиди термічної обробки сталі? 

3. Замалюйте технологічну схему та опишіть сутність процесу 

електротермічного зміцнення арматурної сталі. 
4. Замалюйте технологічні схеми механічного зміцнення 

арматурної сталі. 
5. Охарактеризуйте особливості термомеханічного зміцнення 

арматурної сталі. 
 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 3. МАРКУВАННЯ, ПОСТАЧАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

АРМАТУРНОЇ СТАЛІ. ВИДИ АРМАТУРНИХ ВИРОБІВ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

3.1. Маркування, постачання та зберігання арматурної сталі. 
3.2. Види арматурних виробів. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен: 

● знати, яким чином відбувається постачання та зберігання 
різновидів арматурної сталі (прутків, дроту, сталевих 

канатів); 
● розрізняти види арматурних виробів. 

 

3.1. Маркування, постачання та зберігання арматурної сталі 
 

Постачання арматурної сталі на підприємства будіндустрії 
проводиться партіями залізничним (піввагони, платформи) або 

автомобільним транспортом.  
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Арматурний прокат у прутках виготовляють мірної і немірної 
довжини від 6 м до 12 м. За згодою виробника зі споживачем 

допускається виготовлення прутків довжиною менше 6 м і більше 
12 м. Арматурний прокат постачають у прутках і мотках. Вид 

постачання арматурного прокату зазначають у замовленні 
(контракті). Арматурний прокат у прутках пакують у в'язки масою 

не більше 15 т. У разі постачання у мотках кожен моток повинен 

складатися з одного відрізка арматурної сталі. Маса партії 
арматурного прокату не повинна перевищувати 70 т.  

Дріт постачають у мотках масою 30…120 кг або бухтах масою не 
більше 1,5 т. Внутрішній діаметр бухти повинен бути не меншим 

100d, де d - діаметр арматури в мм. При недотриманні цієї вимоги 

виникають великі напруження при вигині, що в свою чергу, 

призводить до зміни внутрішньої структури сталі. 
Сталеві канати намотуються на дерев’яні чи металеві барабани 

або змотуються у бухти. Рекомендовані габаритні розміри бухт: 
зовнішній діаметр – не більше 1200 мм, висота бухти – не більше 
800 мм, внутрішній діаметр бухти повинен бути не менше 15 

номінальних діаметрів канату.  

Гарантовані якості кожної партії підтверджуються 
сертифікатами підприємства-виробника.  

Маркування арматурної сталі згідно з ДСТУ 3058 наносять 
безпосередньо на металопродукцію, якщо вона не підлягає 
пакуванню, та на ярлики, якщо вона упакована в пачки, мотки, 

рулони, зв’язки мотків. Маркування наносять на відстані не більше 
200 мм від торця кожного прутка, заготовки (всіх видів), листа чи 

окрайки листа або на торці прутка, заготовки, листа або на 
зовнішньому витку мотка.  

Згідно з ДСТУ 3760 арматурний прокат періодичного профілю 

повинен мати прокатне маркування з кроком t1 не більше, ніж 1,5 м 

у вигляді точок, виступів, інших знаків чи відповідних змін 

періодичного профілю, що позначають: 
- підприємство-виробник; 

- клас арматурного прокату. 

Згідно з ГОСТ 5781 кінці прутків з низьколегованих сталей класу 

А-IV (А600) мають бути офарблені червоною фарбою, класу A-V 

(А800) – червоною і зеленою, класу A-VI (A1000) – червоною і 
синьою.  
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Кінці прутків або зв’язки термомеханічно зміцненої арматурної 
сталі відповідних класів за відсутності прокатного маркування 
офарблюють незмивною фарбою наступних кольорів: Ат400С - 

білою; Ат500С- білою і синьою; Ат600 - жовтою; Ат600С - жовтою 

і білою; Ат600К - жовтою та червоною; Ат800 - зеленою; Ат800К - 

зеленою і червоною; Ат1000 - синьою; Ат1000К - синьою та 
червоною; Ат1200 - чорною. 

Для арматурної сталі, виготовленої згідно з ГОСТ 5781 та  
ГОСТ 10884, допускається офарблення зв’язок на відстані 0,5 м від 

кінців. 

До кожної бухти або в’язки прутків повинен бути надійно 

прикріплений ярлик, на якому вказують: 

• товарний знак і назву підприємства-виробника; 
• умовне позначення арматурної сталі (наприклад, арматурна 

сталь діаметром 20 мм класу міцності А800: 20А800  

ДСТУ 3760:2006); 

• номер партії; 
• клеймо технічного контролю. 

Маркування, нанесене на ярлик згідно з ДСТУ 3058, повинне 
містити:  

• найменування або (та) товарний знак підприємства-виробника;  
• марку сталі або її умовне позначення з вказуванням 

розшифрування в документі про якість, групу або клас міцності;  
• номер плавки або її умовне  позначення з вказуванням 

розшифрування в документі про якість;  
• номер партії, якщо плавка ділиться на партії, розмір (діаметр, 

товщина, довжина, ширина, номер профілю);  

• масу нетто (фактичну) пачки, мотка, рулону чи зв’язки мотків і 
стопи рулонів; за згодою зі споживачем масу не вказують;  

• знак “ТМ” вказують при постачанні арматурної сталі за 
здавальною (теоретичною) масою;  

• допускається в нормативних документах на конкретні види 

арматурної сталі встановлювати додаткові реквізити 

маркування.  

Зберігання арматурної сталі, яка надходить на завод, 

проводиться у закритих неопалюваних приміщеннях, розрахованих 

на 20…25-добовий запас. Розвантажують сталь з транспортних 

засобів мостовим краном вантажопідйомністю до 10 т. 
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Арматурну сталь, яка надходить у бухтах, зберігають у 

штабелях. Розміри штабелю згідно з нормами технологічного 

проектування підприємств збірного залізобетону визначаються із 
наступних умов. Маса металу, який розміщується на одному метрі 
квадратному площі складу (метал в бухтах), не повинна 
перевищувати NБ =1,2 т.  

Розглянемо бухту дроту внутрішнім діаметром Dв, зовнішнім Dз, 

середнім Dc  (рис. 17). Ширина перерізу бухти а, висота b. Тоді: 
            Dc = Dв + a.             (1) 

Враховуючи, що Dв ≥ 100 d, де d - діаметр дроту, отримаємо: 

    Dc = 100 d + a.                     (2) 

Тоді довжина бухти вздовж середнього її діаметра складатиме: 
                                    Lc = π Dc = π ( 100 d + a ).                                (3) 

Площа перерізу бухти:               

    F = a b.                        (4) 

Об’єм дроту в бухті:  
   V = kLc F=kπ(100d+a)ab.           (5) 
де k – коефіцієнт, який враховує те, що дріт має круглу форму перерізу: 

            k = Fкр / Fкв = (π d 
2
) / (4d 

2
)= π /4 = 0,785.                  (6) 

Тоді знайдемо масу бухти m:  

                                     m=ρV= kρπ(100d+a)ab,                                   (7) 

де ρ - густина металу; ρ=7850 кг/м
3
. 

Рис. 17. Основні геометричні  
параметри бухти дроту 
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Враховуючи, що а ≈ b, остаточно отримаємо: 

   m = kπρ (100d +a)a
2
.                         (8) 

Користуючись формулою (8) і враховуючи горизонтальне 
розміщення бухт, ведеться розрахунок площ складу з дотриманням 

норм технологічного проектування. 

     








+

+
==

2

2
ббб

aad100k4

a2d100N

m

FN
n

)(

)(

πρ

π
,            (9) 

де n – кількість бухт, шт.; Nб – усереднена маса сталі у мотках (бухтах), що 

розміщується на 1 м2
 площі складу, т; Fб – площа, яку займає бухта, м2

; 

(квадратні дужки вказують на те, що частка від ділення заокруглена до 

меншого значення з точністю до 1). 

Пруткову арматуру і прокатний профіль зберігають на стелажах 

чи у штабелях. 

Розглянемо штабель довжиною l, шириною b, висотою h (рис. 18). 

Маса арматури в штабелі дорівнює: 
    m = bhlρk.                      (10) 

Площа основи штабеля:    

        Fo=lb.                                            (11) 

Враховуючи, що згідно з нормами технологічного проектування, 

маса сталі в прутках і сортового прокату, розміщених на 1 м2
 площі 

складу, не повинна перевищувати Nc = 3,2 т, отримаємо: 

     m / Fo ≤  Nc;                                  (12) 

 або bhlρk / (bl) ≤ Nc 

Звідси, висота штабеля h, становитиме: 
 h ≤ Nc /(kρ).           (13) 

Між штабелями 

створюються вільні проходи 

шириною 0,5…1 м. 

Арматура перевозиться зі 
складу в арматурний цех 

мостовим краном, самохідним 

візком або автотранспортом. 

Загальна площа складу 

арматури визначається за 
залежністю 

F=(Aб /Nб +Aс /Nс + Aп /Nп ) k1, (14) 

 

Рис. 18. Схема складування 

арматурної сталі у штабелі 

h 

b
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де Аб, Ас, Ап - запас арматури відповідно в бухтах, пруткової арматури, 

прокатного профілю; Nб, Nс, Nл  - норма розміщення матеріалу відповідно в 

бухтах, пруткової арматури, прокатного профілю на 1м2
; k1 - коефіцієнт, 

який враховує проходи. 

 

 

3.2. Види арматурних виробів 

 

До арматурних виробів належать окремі прутки заданих розмірів 

і форми, хомути, арматурні сітки, плоскі, просторові та об’ємні 
арматурні каркаси, монтажні петлі, арматурні елементи для 
попереднього напруження та закладні елементи (рис. 19). 

Окремі прутки заданих розмірів і форми виготовляються із 
арматурної сталі періодичного профілю і використовуються як 

ненапружувана робоча і розподільча арматура (рис. 19, а). 
Хомути використовуються як поперечна арматура при 

виготовленні балок і колон; виготовляються із арматури гладкого 

профілю (рис. 19, б). 

Сітки - це арматурні вироби, що складаються з сукупності 
прутків, що розташовані у двох взаємно перпендикулярних 

напрямках і з’єднані у місцях перетину зварюванням або 

в’язальним дротом. Прутки, розташовані в одному напрямку, 

мають, як правило, однаковий діаметр. Використовують сітки як 

робочу і монтажну арматуру. Залежно від діаметра прутків сітки 

поділяють на важкі (d > 12 мм) та легкі (d < 12 мм) (рис. 19, в). 

Плоскі арматурні каркаси представляють собою сукупності 
поздовжніх арматурних прутків, що створюють пояси, і поперечних 

арматурних прутків, які з’єднують їх між собою. Прутки 

розташовані в одній площині та з’єднані у місцях перетину 

зварюванням або в’язальним дротом (рис. 19, г). 
Просторові каркаси представляють собою просторові системи, 

одержані з заздалегідь виготовлених плоских арматурних каркасів, 

сіток, прутків, стропових петель, закладних елементів, внаслідок їх 

складання зварюванням або в’язанням (рис. 19, д).  

Об’ємні каркаси представляють собою сукупності поздовжньої 
робочої та поперечної розподільчої арматури у вигляді навитої із 
арматурного дроту спіралі або заздалегідь заготовлених хомутів, що 

з’єднуються між собою контактним точковим зварюванням або  

в’язальним дротом і які утворюють замкнену циліндричну або 
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прямокутну систему (рис. 19, е).  
Арматурні елементи для попереднього напруження конструкцій 

– це окремі прутки розмірної довжини з високоміцної 

Рис. 19. Види арматурних виробів:  
а – окремі прутки заданих розмірів і форми; б – хомути; в – арматурні сітки;  

г – плоскі арматурні каркаси; д – просторові арматурні каркаси;  

е – об’ємний просторовий каркас; є – монтажні петлі; 
ж – напружувана арматура; з – закладні елементи 

б) а) 

г) в)

з) 

д)  

е)
є) ж) 

е) 
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гарячекатаної, термічно та термомеханічно зміцненої або зміцненої 
витягуванням сталі, а також високоміцний дріт і арматурні канати з 
кінцевими анкерами для закріплення після натягнення в упорах або 

на затверділий бетон (рис. 19, є). 
Монтажні петлі використовують для стропування виробів при 

транспортуванні і встановленні їх в робоче положення (рис. 19, ж). 

Закладні елементи потрібні для з’єднання збірних 

залізобетонних елементів між собою. Це сталеві зварні або 

штамповані елементи різної конструкції з листового чи фасонного 

прокату (рис. 19, з). 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Як відбувається постачання арматурного прокату на 
підприємства будіндустрії? 

2. Яким чином постачають дріт та канати? 

3. Вкажіть умови зберігання та розвантаження арматурної 
сталі. 

4. Вкажіть різновиди арматурних виробів та їхнє призначення. 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 4. РІЗАННЯ ПРУТКОВОЇ АРМАТУРИ  

НА ПРИВОДНИХ ВЕРСТАТАХ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

4.1. Кінематична схема верстата. 
4.2. Хід процесу різання. 
4.3. Організація процесу різання. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен знати:: 

● принцип дії приводного верстата для різання арматури; 
● особливості процесу різання арматури; 
● організацію процесу різання. 
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4.1. Кінематична схема верстата 

 

Для виготовлення арматурних елементів арматурну сталь 
заготовляють на спеціальних верстатах. Пруткову арматурну сталь 

ріжуть на приводних верстатах. 

Кінематичну схему верстату наведено на рис. 20. Верстат 
приводиться в дію від електродвигуна за допомогою пасової та 
зубчастої систем передач. Арматурний пруток, що перерізується, 
вкладається між нижнім нерухомим та верхнім рухомим ножами. 

Верхній ніж при повному оберті ексцентрикового валу буде мати 

робочий хід вниз і холостий вверх. Під час холостого ходу ножа 
маховик набирає живу силу (інерцію), яка витрачається потім на 
різання під час робочого ходу ножа. Таким чином забезпечується 
рівномірна робота машини при незначній потужності 
електродвигуна. Кількість ходів ножа залежить від передаточного 

числа зубчастої передачі і становить 33...39 за 1 хв. 

Станина верстата монтується на фундаменті. Ножі повинні мати 

заточку під кутом 75
о
 – 85

о
. На верстатах типу СМЖ-172А та  

СМЖ-322 виконують різання арматурної сталі класів А240С, А400С 

та А500С діаметром до 40 мм. 

5 

3 

2 1 

 75
 о
 – 85

о 

Рис. 20. Кінематична схема приводного верстату: 
1 – електродвигун; 2 – система передач; 3 – маховик;  

4 – ексцентриковий вал; 5 – верхній (рухомий) ніж;  

6 – нижній (нерухомий) ніж; 7 – арматурний пруток 
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4.2. Хід процесу різання 

 

Хід процесу різання наведено на рис. 21. При різанні круглої 
арматурної сталі спочатку фаски ножів вдавлюються в пруток на 
глибину d/4. Далі сталь ущільнюється, і в прутку виникають значні 
напруження. Це призводить до появи вздовж лінії розрізу тріщин, 

тобто виникають деформації зсуву. 

При подальшому збільшенні 
зусиль на ножі пруток ламається. 

При тупих ножах вдавлення фасок 

ножів не відбувається, а відразу 

проходить деформація зсуву по 

всій площі перерізу. Тому при 

роботі із затупленими ножами 

верстат швидко зношується. Для 
рівномірного зношування ножів їх 

міняють місцями через кожні 5 - 6 

днів. З умов техніки безпеки при 

вкладанні прутків у верстат, руки 

потрібно тримати на відстані не 
ближче, ніж 10 см від ножів. 

Напруження зсуву під час 
перелому прутка визначається за залежністю 

    Rз =P/(nkF) ≥ Rз
н
;          (15) 

де Р - величина зусилля, яке діє на ножі, МН; n - число прутків, що ріжуться 
одночасно, шт.; k - коефіцієнт, що враховує форму поперечного перерізу 

прутка (k = 0,75 для круглої форми; k = 1 для прямокутної); Rз
н 

- границя 

міцності сталі при зсуві, МПа; Rз - напруження зсуву під час перелому 

прутка, МПа; F – площа поперечного перерізу прутка, м2
. 

 

4.3. Організація процесу різання 

 

Організацію процесу різання представлено на рис. 22. Кількість 
приймальних роликових столів визначається довжиною заготовок 

арматурних елементів, а подавальних - довжиною прутків, які 
надходять зі складу арматурної сталі. Рівень ножів верстата повинен 

співпадати з поверхнею роликів подавального і приймального 

рольгангів. Це досягається висотою фундаменту. 

2 

1 Р 

3 

d/4 

d 

d/4 

Рис. 21. Схема процесу різання  

арматурної сталі: 
1 – верхній рухомий ніж; 

2 – арматурний пруток; 

3 – нижній нерухомий ніж 
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Заготовлення арматурних прутків здійснюється ланкою робітників 
у складі двох арматурників. Арматурник III розряду (верстатник) 

встановлює задану довжину різання і виконує різання прутків.  

Арматурник I розряду вкладає пучки прутків на стелажі 
подавального роликового стола (рольгангу) і забирає відрізані 
прутки зі стелажа приймального рольгангу. 

На відстані 1,0 м від обладнання розташована робоча зона 
арматурників. Далі знаходиться зона безпеки. Ширина її складає 0,5м.  

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Замалюйте схему приводного верстата для різання пруткової 
арматури та опишіть принцип його дії. 

2. Опишіть хід процесу різання пруткової арматури. 

3. Яким чином виконується організація процесу різання? 
 

 

1 

2

2 l 
4 

9 8 7 

3 5 6

  Зона безпеки Робоча зона 

4

Рис. 22. Організація процесу різання на приводних верстатах: 
1 - пересувний упор; 2 - приймальний роликовий стіл; 3 – стелаж  

арматурної сталі; 4 – приводний верстат; 5 – арматурник І розряду;  

6 – стелаж арматурної сталі; 7 – арматурна сталь;  
8 – подавальний роликовий стіл; 9 - арматурник ІІІ розряду 
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ЛЕКЦІЯ 5. ЗАГОТОВЛЕННЯ ПРУТКОВОЇ АРМАТУРИ 

НА ПРАВИЛЬНО-ВІДРІЗНИХ ВЕРСТАТАХ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

5.1. Схема випрямляння і різання арматури. 

5.2. Обладнання для заготовлення пруткової арматури. 

5.3. Розрахунок поста та схема організації його робочого місця. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен: 

● вміти накреслити принципову схему технологічної лінії 
заготовлення пруткової арматури із сталі в бухтах; 

● знати різновиди обладнання для заготовлення пруткової 
арматури, їхнє призначення та принципи дії; 

● вміти накреслити орієнтовну схему організації робочого 

місця при заготовленні пруткової арматури та знати основні 
технологічні операції, що виконуються при цьому. 

 

 

5.1. Схема випрямляння і різання арматури 

 

При виготовленні арматурних виробів із пруткової арматури 

утворюється велика кількість відрізків, які йдуть у відходи. Тому на 
даний час майже 25 % загального обсягу арматурної сталі 

Рис. 23. Схема технологічної лінії: 
1 - бухтотримач; 2 - правильний барабан; 3 - правильно-відрізний верстат;  
4 - подавальні (тягнучі) ролики; 5- приймально-вимірювальний пристрій;  

6 - накопичувачі арматури; 7 - кінцевий вимикач; 8 – рухомий ніж;  

9 – нерухомий ніж у вигляді втулки; 10 - вимикач, який автоматично вимикає 
верстат при закінченні арматури бухти 
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діаметром  3...14 мм для збірного залізобетону становить арматурна 
сталь, яку постачають на заводи в бухтах. 

Для випрямляння і різання такої сталі застосовують правильно-

відрізні верстати з безперервним подаванням арматури і 
гільйотинними ножами, що забезпечує достатню точність 
відрізаних прутків. 

Принципову схему технологічної лінії заготовлення пруткової 
арматури із сталі в бухтах наведено на рис. 23. 

 

 

5.2. Обладнання для заготовлення пруткової арматури 

 

Лінія для виготовлення прутків з арматурної сталі в бухтах 

складається з розмотувальних пристроїв, правильно-відрізного 

верстата та приймально-вимірювального пристрою. 

До складу розмотувальних пристроїв входять бухти, 

бухтотримач та консольний кран. 

Бухтотримач (рис. 24) виготовляється кустарним способом в 

арматурних цехах. Бухта на бухтотримач встановлюється 
консольним краном (рис. 25). Консольний кран має зону дії висотою 

2 м і радіусом 3,7 м; вантажопідйомність крана становить 2 т. Він 

дає можливість індивідуально обслуговувати правильно-відрізний 

верстат. Зони навколо бухтотримачів та консольного крану 

огороджуються запобіжними пристроями, пофарбованими в 

червоний колір. 

Рис. 24. Схема бухтотримача: 
1 - колона; 2 - ступиця; 3 - хрестовини зі швелерів з пазами 4 - бухта;  
5 - кришка; 6 - фіксатори кришки; 7 - упори для центрування бухти;  

8 - гальмо, яке дає можливість регулювати процес розмотування бухти 
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Правильно-відрізний верстат включає правильний барабан, 

подавальні ролики та відрізувальний пристрій. 

Правильний барабан (рис. 26) призначено для очищення і 
вирівнювання арматури. Він представляє собою барабан, який 

обертається в підшипниках, і приводиться в рух від дії 
електродвигуна. На кінцях барабану по осі встановлені нерухомі 
філь’єри, які фіксують положення арматури по його осі. В середній 

частині барабану встановлені філь’єри, які зміщують арматуру в 

радіальному напрямку. Випрямлений вручну кінець арматури 

довжиною 1...1,5 м протягують через філь’єри правильного 

барабана. Проходячи через філь’єри, арматура приймає форму 

хвилястої лінії. Висота хвиль підбирається залежно від класу та 
діаметра арматури. Чим більша границя текучості і менший діаметр 

арматури, тим більша висота хвиль. Внаслідок того, що барабан 

обертається з великою швидкістю (1250, 2500 об/хв), арматура 
вигинається в різних напрямках і очищується від окалини, іржі та 
бруду, які збираються у бункері. Зменшення висоти хвиль по 

довжині барабану забезпечує вирівнювання арматури. 
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Рис. 25. Схема консольного крану: 
1 – опорна плита; 2 – стояк; 3 – консоль;  

4 – тельфер (двигун, лебідка, вимикач); 5 - кінцевий упор;  

6 – ланцюг для повороту консолі; 7 – пульт керування 
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Подавальні (тягнучі) ролики представлено на рис. 27. Кінець 
арматури, який проходить через правильний барабан, затискується 

подавальними роликами. Цей механізм призначений для 
змотування арматурної сталі з бухт, протягування її через 
правильний барабан і подачі виправленої арматури у приймальний 

пристрій. Механізм приводиться в дію електродвигуном. 

1 

2 
3 

4 

Рис. 27. Подавальні ролики: 
1 – нижній ролик (ведучий); 

2 - арматурний пруток; 

3 – верхній ролик; 

4 – притискуючий штурвал 
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Рис. 26. Схема правильного барабану: 
1 – барабан; 2 – підшипники; 3 – нерухомі філь’єри;  

4 – рухомі філь’єри; 5 – арматура;  
6 – бункер для накопичення окалини, іржі та бруду 
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Відрізувальний пристрій показано на рис. 28. Механізм 

відрізування приводиться в дію від кулачка. Зусилля передається на 
шток, на якому розміщено пружину для повернення його у вихідне 
положення. В нижній частині штока закріплений рухомий ніж. 

Нерухомий ніж виконаний у вигляді втулки. 

Недоліком відрізувального пристрою такого типу 

(гільйотинного) є те, що в момент відрізування арматура 
зупиняється. Це ускладнює роботу механізмів і призводить до 

їхнього надмірного зношування. 

М. Носенко запропонував використати рухомі ножі. В цьому 

випадку різання відбувається при русі арматури, однак недоліком є 
зменшення точності різання.  

Приймально-вимірювальний пристрій наведено на рис. 29. 

Вирівняна арматура після відрізувального пристрою надходить у 

приймально-вимірювальний пристрій. Приймально-вимірювальний 

пристрій служить для приймання виправленого арматурного 

прутка, а також для відмірювання його довжини та збору відрізаних 

прутків. Він, залежно від довжини прутка, монтується із декількох 

секцій, з’єднаних послідовно. Секція складається з рами, має 
направляючу відкидну рейку (скидач) та вал. Відкидна рейка, 
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Рис. 28. Схема відрізувального пристрою: 
а – гільйотинні ножі; б – рухомі ножі; 

1 – рухомий шток; 2 – рухомий ніж; 3 – нерухомий ніж; 

4 – пружина; 5 – кулачок; 6 – арматура; 7 – рухомі ножі 
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з’єднана з валом, при повороті якого вона відкидається, 

відкриваючи канал приймального пристрою для скидання прутка в 

накопичувач. У вихідне положення рейка повертається за 
допомогою пружини. Вимірювальний пристрій встановлюється на 
кінці секції. Шомпол, закріплений у повзуні, вільно входить в канал 

приймального пристрою. Повзун ковзає вздовж осі і підпружинений 

пружиною. До нижньої частини повзуна кріпиться прапорець, який 

діє на контакти кінцевого вимикача. 
Налагодження приймально-вимірювального пристрою полягає у 

фіксуванні за допомогою повзуна упора шомпола на необхідній 

відстані від ножів верстата. Коли арматура штовхає упор, то 

з'єднуються контакти кінцевого вимикача. При цьому включаються 
в роботу гільйотинні ножиці та спрацьовує скидач, потім упор 

автоматично пружиною повертається в попереднє положення. 

Відрізані короткі прутки падають в накопичувач (лоток для 
коротких прутків або кронштейни для довгих прутків). Відрізані 
прутки з накопичувача періодично складуються на стелажі або в 

ящики-контейнери. 
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Рис. 29. Схема приймально-вимірювального пристрою: 
а - секція приймально-відрізного пристрою;  

б – кінцевий вимикач; 1 - відкидна рейка (скидач);  

2 – вал; 3 – рама; 4 – накопичувач; 5 - арматурний пруток;  

6 – шомпол; 7 – пружина; 8 – повзун; 9 - прапорець;  
10 – контакти  кінцевого вимикача; 11 – упор шомпола 
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5.3. Розрахунок поста та схема організації його робочого місця 

 

Продуктивність правильно-відрізного верстата за годину 

визначається за залежністю 

      Пм = 60 Кв ρ1 V,          (16) 

де Кв- коефіцієнт використання верстата, Кв = 0,9; ρ1 - маса 1 погонного 

метра пруткової арматури; V - швидкість правки, м/хв. 

 

Схему організації робочого місця при заготовленні пруткової 
арматури на правильно-відрізних верстатах наведено на рис. 30. 

Заготовлення пруткової арматури здійснює один арматурник ІІІ 
розряду. Він може обслуговувати одночасно до трьох верстатів. 

Технологічний процес заготовлення арматурної сталі на правильно-

відрізних верстатах складається з наступних технологічних 

операцій: 

• підготовка верстата для відрізання прутків потрібного діаметра і 
довжини; 

• встановлення консольним краном бухти на бухтотримач; 

9 

Рис. 30. Організація робочого місця при заготовленні  
арматури на правильно-відрізних верстатах: 

1 – місце для складування бухт арматури; 2 - консольний кран;  

3 - бухтотримач; 4 – запобіжні пристрої; 5 – правильно-відрізний верстат; 
6 – приймально-вимірювальний пристрій;  

7 - ящик-контейнер; 8 - стелаж для складування нарізаних прутків;  

9 – арматурник ІІІ розряду 
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• заправка кінця арматури бухти в правильний барабан та 
регулювання філь’єр; 

• автоматична правка та різання арматурної сталі, операція 
підлягає контролю; 

• складування нарізаних прутків в накопичувачі і з накопичувачів 

на стелажі або в ящики-контейнери. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Замалюйте та опишіть схему випрямляння і різання 
арматурної сталі в бухтах. 

2. З яких основних частин складаються розмотувальні 
пристрої? Намалюйте схеми та опишіть їх. 

3. Замалюйте схему та опишіть принципи дії правильного 

барабану та подавальних роликів. 

4. Замалюйте схему та опишіть принципи дії відрізувального 

пристрою. 

5. Замалюйте схему та опишіть принципи дії приймально-

вимірювального пристрою. 

6. Замалюйте схему організації робочого місця заготовлення 
пруткової арматури та вкажіть, які основні технологічні 
операції виконуються на ньому. 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 6. ГНУТТЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ  
ТА ВИГОТОВЛЕННЯ МОНТАЖНИХ ПЕТЕЛЬ 

 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

6.1. Кінематична схема верстата для гнуття. 

6.2. Хід процесу гнуття. 

6.3. Технологічні розрахунки при гнутті арматури. 

6.4. Схема організації робочого місця при гнутті арматури. 

6.5. Виготовлення монтажних петель. 
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 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен: 

● знати принцип роботи обладнання для гнуття арматури; 

● вміти накреслити схему організації робочого місця при 

гнутті арматури та знати операції, що виконуються на 
ньому; 

● описати процес виготовлення монтажних петель. 

 
 

6.1. Кінематична схема верстата для гнуття 
 

Гнуть арматуру на верстаті (рис. 31), основним робочим органом 

якого є приводний вал і диск зі змінними пристроями, які 
забезпечують заданий радіус вигину. Верстат СМЖ-173А 

використовують для гнуття арматури класу А240С діаметром до  

40 мм, арматурну сталь більшого діаметра (40...90 мм) можна гнути 

на верстатах СМЖ-179. 

Робочий диск приводиться в рух за допомогою електродвигуна, 
який може обертатися в одну і другу сторону. Система передач 

дозволяє змінювати кількість обертів робочого диску за хвилину. 

При натисненні педалі відбувається замикання контактів вимикача. 
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Рис. 31. Кінематична схема верстата для гнуття: 
1 – електродвигун; 2 – кулачок кінцевого вимикача;  
3 - палець кінцевого вимикача; 4 – кулачок реверса; 

5 – педаль вимикача; 6 – палець реверса; 7 – робочий диск;  

8 – черв’ячна передача; 9 – шестерні; 10 – пасова передача 
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Диск повертається за годинниковою стрілкою. В певний момент 
палець реверса повертає кулачок реверса, внаслідок чого двигун 

повертає диск проти годинникової стрілки. Зупиниться диск тоді, 
коли палець кінцевого вимикача поверне кулачок кінцевого 

вимикача.  
 

 

6.2. Хід процесу гнуття 
 

Основною частиною верстата для гнуття арматури є верхня 

плита (рис. 32). На ній розташовані робочий диск, металеві планки 

та горизонтальні ролики. Диск і планки мають конусні отвори для 
встановлення змінного обладнання. Горизонтальні ролики 

полегшують переміщення арматури в межах верстата. 
При малих діаметрах арматури для утворення гака 

застосовуються вилка та упорний ролик. Вутка вигинається за 
допомогою упорного пальця та трьох згинаючих роликів. Осьовий 

ролик відсутній (рис. 33). 

Для використання повної потужності верстата одночасно 

вигинають декілька прутків. Для цього застосовують утримувач 

В.Кобякова, конструкцію якого показано на рис. 34. 

Рис. 32. Схема верстата для гнуття арматури: 
1 – верхня плита; 2 – ролик; 3 - планка з отворами; 

4 – робочий диск; 5 – осьовий ролик; 6 - згинаючий ролик;  

7 – арматурний пруток; 8 – упорний палець 
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1 

2 

3 
Рис. 34. Утримувач  

В. Кобякова: 
1 - накидний замок; 

2 – скоба; 3- арматура 

Технологія процесу гнуття визначається розмірами та 
конфігурацією виробу і потребує відповідного змінного обладнання. 

 

 

6.3. Технологічні розрахунки при гнутті арматури 

 

Напруження вигину (рис. 35) визначається за залежністю  

  Rв = M / (n w) = P l / (n w) ≥ Rв
н 
,         (17) 

де М - вигинаючий момент на валу верстата, Нм; w - момент опору 

арматури, для круглого поперечного перерізу w = 0,1 d
3 

, м3
; d - діаметр 

арматури, м; n - кількість прутків, які вигинаються одночасно, шт.; Р - 

зусилля на роликах, Н; l - відстань між згинаючими роликами, м. 

Максимально можливий момент наводиться у паспорті верстата 
і залежить від швидкості обертання диску. При малих швидкостях 

він більший, при великих - менший. Швидкість обертання 

робочого диску регулюється шляхом зміни передаточного числа 
шестерень приводу верстата. 
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Рис. 33. Схема гнуття арматурних виробів: 
а – гака; б – вутки;  1 – робочий диск; 2 – вилка;  

3 – арматурний пруток; 4 - упорний палець; 5 - згинаючий ролик 
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Кількість прутків, які 
вигинаються одночасно, і 
швидкість обертання робочого 

диску визначаються за таблицями. 

Мінімальний внутрішній 

радіус вигину прутка визначається 

із умови деформації волокон  

арматури, яка вигинається, 

розглянутої на рис. 36. 

Волокна ef стиснуті, аb - розтягнуті, а lm залишаються без зміни, 

так як розташовані на нейтральній лінії. Визначимо відносне 
видовження зовнішніх волокон: 

  δ = ( ( ∪ab - ∪lm ) / ( ∪lm ) ) 100 ≤ δH
,            (18) 

де δН
 - нормативне видовження арматурної сталі;  

∪аb - довжина зовнішніх волокон;  

   ∪аb = ϕ 0,5 ( k + 2 ) d,          (19) 
ϕ - центральний кут вигину ∪lm; d - діаметр арматури; 

k - коефіцієнт, який враховує кривизну вигину; 

∪lm - довжина нейтрального волокна: 
   ∪lm = ϕ 0,5 ( k + 1 ) d.          (20) 

 

Тоді: 
δ = [ϕ 0,5 (k + 2) d-ϕ 0,5 (k + 1) d] / [ϕ 0,5 (k+1) d]100,             (21) 

rн = 0,5 (k +1) d 

rв = 0,5 k d 

b m f 

a l е 

d 

kd 

rз = 0,5 (k +2) d 

Рис. 36. Схема до визначення внутрішнього  

радіусу вигину прутка 

φ 

l Р 

Рис. 35. Розрахункова схема до 
визначення напруження вигину 
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100/(k+1)≤ δH
.          (22) 

З рівняння (22) видно, що на величину відносного видовження 
діаметр арматури та величина центрального кута вигину не 
впливають. Відносне видовження залежить від класу арматури 

прутка, що враховується значенням k. На рис. 37 показано графік 

залежності δН
= f (k), який дає 

можливість визначити 

значення k, що відповідає 
нормативному видовженню 

арматурної сталі. Тоді 
мінімальний внутрішній 

радіус вигину прутка 
становить:  

rв = 0,5k d.                     (23) 

Так, наприклад, для 

прутка гарячекатаної гладкої 
арматури класу А240C 

допустиме відносне 
видовження складає 25%. З 

графіка k =3; тоді, rв =1,5d. 
 

 

 

6.4. Схема організації робочого місця при гнутті арматури 

 

Загальну схему організації робочого місця при гнутті 
представлено на рис. 38. Гнуття арматури здійснюється ланкою у 

складі двох арматурників. Робоче місце, як і при різанні арматури, 

обладнане верстатом і рольгангами зі стелажами. Проміжки між 

роликами приймального рольганга перекриваються дощатим 

настилом. Це полегшує переміщення заготовок по столу. Крім 

цього на настилі крейдою наносять позначки для відмірювання 
довжини згинаючих частин арматури. Заготовки коротких 

елементів і самі вироби зберігають у ящиках-контейнерах. 

При гнутті арматури арматурник ІІІ розряду задає потрібне 
число обертів робочого диска, розмічає арматуру, налагоджує 
утримувач В.Кобякова і виконує гнуття арматурних прутків. 
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Рис. 37. Графік залежності δ=f(k) 
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Арматурник І розряду подає потрібну для одного пучка кількість 
прутків, допомагає арматурнику ІІІ розряду при гнутті та відносить 
готові вироби на стелажі або у ящики-контейнери. 

 

 

6.5. Виготовлення монтажних петель 

 

Для виготовлення монтажних петель крім верстатів для гнуття 

можуть використовуватися спеціалізовані автоматичні і 
напівавтоматичні лінії. Схему такої лінії представлено на рис. 39. 

Спочатку із арматурної сталі в бухтах на правильно-відрізному 

верстаті ріжуть заготовки заданої довжини. 

Для гнуття петель використовується спеціальний верстат, який 

може бути автоматичної і напівавтоматичної дії серійного і 
несерійного виробництва. Схему верстата показано на рис. 40. 

Петля вигинається за дві операції. Спочатку заготовка вигинається 
поступальним рухом пуансона вниз. При досягненні ним нижнього 

положення спрацьовує вимикач пуансона, зупиняє його і вмикає 
кулачки з роликами, які, обертаючись в різні сторони, вигинають 

кінці петлі.  
Після закінчення другої операції спрацьовує вимикач кулачків, в 

результаті чого пуансон переміщується у верхнє положення, а петля 
пружиною виштовхується з матриці. Після звільнення петлі з 
матриці кулачки повертаються в попереднє положення. 

Зона безпеки Робоча зона3

1 52 574 16

Рис. 38. Схема організації робочого місця при гнутті арматури: 
1 - роликовий стіл; 2 – дощатий настил; 3 - стелаж;  

4 – верстат для гнуття; 5 – ящики-контейнери;  

6 – арматурник ІІІ розряду; 7 – арматурник І розряду 
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Далі арматурник ІІІ розряду вкладає наступну заготовку, і цикл 

повторюється. На лінії за хвилину можна виготовляти 15…20 

петель. 

 

Зона безпеки 

4 5 

6 7 

3 1 2 

Робоча зона 8 

Рис. 39. Організація робочого місця при гнутті  
монтажних петель: 

1 - місце для складування бухт; 2 - бухтотримач;  

3 - накопичувач петель; 4 - верстат для гнуття петель;  
5 - накопичувач заготовок; 6 - арматурник ІІІ розряду;  

7 - правильно-відрізний верстат; 8 – консольний кран 

Рис. 40. Схема верстата для гнуття 

петель: 
1 – диск; 2 – палець;  

3 – вимикач пуансона; 
4 – кривошипно-шатунний механізм;  

5 – петля; 6 - кулачки з роликами; 

7 - вимикач кулачків;  

8 – пружина; 9 - матриця 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Замалюйте кінематичну схему та опишіть принцип дії 
верстата для гнуття. 

2. Замалюйте схему та опишіть процес гнуття арматурних 

виробів. 

3. Які основні технологічні параметри процесу гнуття слід 

розраховувати? 

4. Замалюйте схему організації робочого місця для гнуття 

арматури та вкажіть, які основні технологічні операції 
виконуються на ньому. 

5. Замалюйте схему організації робочого місця для 
виготовлення монтажних петель та вкажіть, які основні 
технологічні операції виконуються на ньому. 

 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 7. КОНТАКТНО-ТОЧКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ.  

ВИГОТОВЛЕННЯ ПЛОСКИХ АРМАТУРНИХ КАРКАСІВ  

ЗВАРЮВАЛЬНИМИ ПІДВІСНИМИ МАШИНАМИ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

7.1. Контактно-точкове зварювання. 

7.2. Виготовлення плоских арматурних каркасів за допомогою 

підвісної одноточкової зварювальної машини. 

7.3. Виготовлення плоских арматурних каркасів за допомогою 

стаціонарних одноточкових зварювальних машин. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен знати: 

● способи зварювання арматурних елементів; 

● принципи контактно-точкового зварювання; 

● принцип дії підвісної та стаціонарних зварювальних машин. 
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7.1. Контактно-точкове зварювання 
 

Способи з'єднання арматурних 

елементів. Для виготовлення 
готового арматурного виробу 

заготовлені арматурні елементи 

необхідно з’єднати між собою. 

Раніше це виконували шляхом 

зв’язування за допомогою 

відпаленого дроту (рис. 41). Така 
технологія з'єднання потребує 
витрати додаткового матеріалу, 

збільшення затрат часу та ручної 
                                                     праці.  Але  слід  відзначити, що вона                  
використовується і дотепер, особливо при стендовому способі 
виготовлення арматурних виробів. Готові сітки і каркаси на 
будівельному майданчику з’єднуються між собою за допомогою 

дроту. 

Останнім часом великого поширення набуло з'єднання елементів 

за допомогою зварювання. Основними видами зварювання 
арматурних елементів є контактно-точкове, контактно-стикове, 
дугове та зварювання під флюсом. 

Вид зварювання залежить від способу з`єднання елементів між 

собою. Так, наприклад, для хрестоподібних зварних з'єднань більш 

поширене контактно-точкове зварювання, стикових - контактно-

стикове, таврових – зварювання під флюсом, напускових – дугове 
(рис. 42). 

Електромеханічну схему контактно-точкового зварювання, 

яке застосовується для з'єднання арматурних елементів, що 

перетинаються в вузлах каркасів і сіток, представлено на рис. 43. 

    а                                б                          в                          г

Рис. 42. Схеми з’єднання арматурних елементів: 
а – хрестоподібне; б – стикове; в – таврове; г - напускове 

Рис. 41. Схема зв’язування 

арматурних елементів 
1 – арматурні елементи;  
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Основною частиною зварювальної машини є трансформатор для 
зниження напруги електромережі з 127, 220 або 380 В до 1 – 10 В. 

Зварювані елементи вкладають між електродами. При натискуванні 
педалі пневматичний привід затискує зварюваний метал між 

електродами. Одночасно із затисканням вмикається електричний 

струм. Струм, проходячи через зварювані елементи, нагріває метал, 

який розплавляється в точці дотику елементів між собою. В цій 

точці виникає максимальний опір електричному струму, що сприяє 
виділенню великої кількості тепла. В заданий момент реле часу 

вимикає струм автоматично. При охолоджені проходить з’єднання 
елементів, які ще стиснуті електродами. Через заданий час реле 
вимикає пневматичний привід, і відбувається звільнення елементу 

від електродів. Педаль відпускається. Для охолодження вторинної 
обмотки через неї пропускається холодна вода. Перемикач дає 
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Рис. 43. Електромеханічна схема контактно-точкового  

зварювання: 
1 - педаль; 2 - реле часу; 3 - електродотримачі (хоботи); 4 - електроди; 

 5 - зварювальні елементи; 6 – пневмоциліндр; 7 - пружина; 
8 - вторинна обмотка трансформатора (низької напруги);  

9 – первинна обмотка трансформатора (високої напруги);  

10 - вимикач;  11 - перемикач напруги 
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можливість регулювати напругу на вторинній обмотці. Сила 
затискання елементів регулюється пружиною і тиском у 

пневмоциліндрі. 
Технологічні розрахунки. Розглянемо контактно-точкове 

зварювання двох арматурних прутків діаметрами d1 і d2 (рис. 44). 

Введемо наступні позначення: b1 i b2 - зминання прутків 

електродами; a - товщина з’єднання; h - осадження з’єднання 
прутків. 

Ознакою якості зварювання є зварена точка, по периферії якої 
повинен бути рівномірно витиснений метал - ґрат. При цьому 

осадження двох зварених прутків h повинно становити 1/4d2 для 

гладких прутків і 1/3 d2 для прутків періодичного профілю. При 

цьому d2 ≤ d1. Якщо осадження буде більшим, то це вказує на 
перегрів металу. Відсутність ґрату свідчить про те, що метал 

нагрівався недостатньо. В першому і другому випадку з,єднання 
бракується. 

Осадження з’єднання прутків визначається за формулою 

           h =d1 + d2 - ( a + b1 + b2 ).         (24) 

Сила струму за законом Ома: 
                    I2 = U2/ R,                                                (25) 

де U2 – напруга на електродах зварювальної машини; R - опір між 

з’єднуваними прутками. 
Кількість теплоти, що при цьому виділяється, дорівнює (за 

законом Джоуля-Ленца): 
      Q= 0,24 I2

2 R τ,                                   (26) 

де τ - час дії струму. 

Рис. 44. Схема до технологічного розрахунку контактно-точкового 

зварювання: 
1 – арматурні прутки; 2 – електроди зварювальної машини; 3 – ґрат 
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Залежно від тривалості зварювання і сили струму розрізняють 

м'який та жорсткий режими. М'який режим характеризується 
порівняно тривалим проходженням струму (від 0,5 с до декількох 

секунд) і силою струму 4…8 кА. Жорсткий режим відрізняється 
короткою тривалістю (від 0,01 до 0,5 с) і силою струму 8…25 кА. 

Арматуру з маловуглецевої сталі можна зварювати при м'яких та 
жорстких режимах зварювання. Холоднотягнуту арматуру слід 

зварювати тільки за жорстким режимом, що запобігає відпалу та 
втраті наклепу. 

Для забезпечення надійного контакту між електродом і 
арматурою, діаметр електродів повинен бути на 4... 5 мм більшим, 

ніж загальна товщина зварюваних елементів. 

Важливе значення має також величина зусилля при стиску 

зварюваних елементів. Воно залежить від діаметра зварюваних 

елементів і приймається в межах від 1 до 30 кН. 

Величина сили струму і стискувальних зусиль приймається за 
таблицями або графіками у довідковій літературі.  

Слід відзначити, що в одній точці може зварюватись декілька 
прутків. 

Контактно-точковим зварюванням зварюють каркаси (електродні 
зварювальні машини) і сітки (одноелектродні і багатоелектродні 
зварювальні машини). Одноелектродні машини можуть бути 

підвісні і стаціонарні. 
 

 

7.2. Виготовлення плоских арматурних каркасів за допомогою 

підвісної одноточкової зварювальної машини 
 

Схема підвісної зварювальної машини. Широкі та важкі 
каркаси (а також сітки) зварюють на стаціонарних кондукторах за 
допомогою підвісних зварювальних машин МТП-803, МТП-806 з 
номінальним зварювальним струмом 8 кА і найбільшим діаметром 

зварювальної арматури відповідно 20 + 8 мм і 16 + 16 мм. 

Схему підвісної машини показано на рис. 45. По кабелю від 

трансформатора подається великий зварювальний струм. З метою 

зменшення втрат електроенергії довжина кабелю обмежується. 

Для забезпечення кліщам необхідного робочого простору, 

трансформатор підвішується на монорейці паралельно повздовжній 

осі кондуктора і переміщується разом з ними. Кліщі мають вигляд 
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хомута. Загнута його сторона утворює один електродотримач. 

Протилежна сторона має гідроциліндр, на штоці якого 

закріплюється другий електрод. В цій же частині розташована ручка 
управління. Кліщі мають противагу, яка зрівноважує їх. Це 
полегшує працю електрозварника. Кліщі, призначені для 
зварювання товстої арматури, мають додатково вмонтований 

трансформатор. Охолодження електродів здійснюється водою. 

Шафа управління дозволяє регулювати силу струму, час 
зварювання та величину стиснення електродів. 

Схему організації робочого місця при зварюванні плоских 

арматурних каркасів за допомогою одноточкової зварювальної 
машини представлено на рис. 46. 

Зварювання каркасів виконує електрозварник IV розряду. Він 

виконує наступні технологічні операції: 
• розкладання поперечних прутків каркасу на кондукторі; 
• розкладання повздовжніх прутків на поперечні; 
• зварювання прутків з виконанням контролю якості; 
• складування готових каркасів. 

 

7.3. Виготовлення плоских арматурних каркасів за допомогою 

стаціонарних одноточкових зварювальних машин 

 

Зварювання виконується за допомогою стаціонарних 

зварювальних машин МТ-1217, МТ-1627 з номінальним 

Рис. 45. Схема підвісної 
машини: 

1 - зварювальні кліщі; 
2 - трансформатор  

(шафа управління); 

3 - підвіска; 
4 - монорейка; 
5 - противага; 

6 - кабель 
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зварювальним струмом 12 кА і 16 кА та найбільшим діаметром 

зварюваної арматури відповідно 12 + 12 мм і 16 + 16 мм (рис. 47). 

Для виготовлення плоских каркасів і сіток на цих машинах 

потрібне попереднє заготовлення повздовжніх і поперечних 

прутків. Повздовжні прутки розкладають у пересувному кондукторі 
на робочому столі. По мірі зварювання розкладають у проектному 

положенні поперечні прутки, які знаходяться в лотку праворуч від 

електрозварника. При цьому застосовується П-подібна схема 
пересування кондуктора, що є більш економічною, ніж И-подібна. 
Готові вироби складуються на стелаж. Зварювання виконує 
електрозварник IV розряду. 

Ширина каркасу, що зварюється, зумовлена вильотом електродів. 
При великій ширині каркасу (1,0…1,2 м) зварюється тільки частина 
його вузлів. Друга частина вузлів зварюється після обертання його 

на 180°. 

Рис. 46. Схема організації робочого місця при зварюванні  
плоских арматурних каркасів підвісною машиною: 

1 - горизонтальний кондуктор з фіксаторами арматури; 2 - каркас; 
3 - монорейка підвісної машини; 4 - стелаж повздовжніх прутків;   

5 - рольганг; 6 - ящик-контейнер поперечних прутків;  

7 - електрозварник IV розряду; 8 - місце для зберігання готових виробів;  

9 – зона переміщення підвісної машини 
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Можлива схема, коли спочатку зварюються вузли з однієї 
сторони каркасу на одній машині, потім на другій машині - вузли 

каркасу, що залишилися.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Вкажіть, які існують види з’єднання арматурних елементів 

та замалюйте схеми з’єднань. 

2. В чому полягає сутність контактно-точкового зварювання? 

3. Які технологічні розрахунки виконуються для визначення 

параметрів контактно-точкового зварювання? 

4. Замалюйте схему підвісної зварювальної машини та опишіть 
принцип її роботи. 

5. Замалюйте схему організації робочого місця для зварювання 
плоских арматурних каркасів підвісною машиною та 
вкажіть, які основні технологічні операції виконуються на 
ньому. 

7

4Робоча зона 

3

Зона безпеки

68 

21
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Рис. 47. Схема організації робочого місця при зварюванні  
плоских арматурних каркасів одноточковими зварювальними  

машинами 
1 – приймальний стіл; 2 - пересувний кондуктор; 3 - машина точкова  
стаціонарна МТ; 4 - лоток поперечних прутків; 5 - подавальний стіл;  

6 - стелаж для повздовжніх прутків; 7 - електрозварник IV розряду;  

8 - стелаж для складування готових виробів 
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6. Замалюйте схему організації робочого місця виготовлення 
плоских арматурних каркасів стаціонарними одноточковими 

зварювальними машинами та вкажіть, які основні 
технологічні операції виконуються на ньому. 

ЛЕКЦІЯ 8. КОМПЛЕКСНІ АВТОМАТИЗОВАНІ ЛІНІЇ  
ЗВАРЮВАННЯ АРМАТУРНИХ СІТОК. 

ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОСТОРОВИХ КАРКАСІВ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

8.1. Виготовлення арматурних сіток. 

8.2. Виготовлення просторових арматурних каркасів 

незамкненого профілю 

8.3. Виготовлення великогабаритних просторових каркасів. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен знати: 

● особливості виготовлення арматурних сіток; 

● різновиди та принципи дії обладнання для виготовлення 

сіток; 

● особливості технології виготовлення великогабаритних 

просторових каркасів. 

 

 

8.1. Виготовлення арматурних сіток 

 

Схема лінії. Для виготовлення плоских арматурних сіток поряд 

із одноточковими зварювальними машинами широкого 

розповсюдження набули комплексні автоматизовані лінії типу  

И-10АМ-3, И-12АМ-1. Схему лінії представлено на рис. 48. 

Принцип роботи лінії наступний. Поздовжній дріт безперервно 

змотується з бухт, виправляється у роликовому правильному 

пристрої та подається у багатоточкову зварювальну машину. 

Попередньо заготовлені поперечні прутки закладаються в 

спеціальний пристрій, звідки автоматично подаються на 
зварювання (можлива подача арматури з бухт). Зварена сітка 
відрізується гільйотинними ножицями по всій ширині. На лінії 
можуть бути влаштовані пристрої для поздовжнього розрізування 

сітки. Далі сітки складуються на візок-контейнер. 
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Обладнання лінії. До складу розмотувального пристрою 

входить консольний кран СМЖ-23А та бухтотримачі. 
Роликовий правильний пристрій править дріт діаметром 3...6 мм 

перед подачею його з бухт під електроди зварювальної машини. 

Схему правки арматури роликами показано на рис. 49. 

До складу пристрою входять два блоки роликів: блок вертикальних 

роликів для вирівнювання дроту у горизонтальному напрямку та блок 

горизонтальних роликів, які вимірюють дріт у вертикальному 

напрямку. 
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Траверса подачі поздовжньої арматури має пневмоциліндр, за 
допомогою якого періодично переміщується сітка. Крок подачі 
сітки (поздовжньої арматури) регулюється. 

Спеціальний пристрій досилання поперечних прутків 

автоматично подає прутки з певним інтервалом під електроди 

зварювальної машини. Як уже відзначалося, дріт також може 
подаватися і з бухт. 

Зварювання прутків виконується за допомогою зварювальних 

машин типу МТМС-10х35 (кількість пар електродів - 10),  

Рис. 49. Схема роликового 

правильного пристрою: 
1 – блок вертикальних 

роликів; 

2 – блок горизонтальних 

роликів 

21

Рис. 48. Схема лінії для виготовлення арматурних сіток 

(сітку не показано): 
1 – розмотуючий пристрій на базі консольного крана і бухтотримачів;  

2 – роликовий правильний пристрій; 3 – електрозварник IV розряду;  

4 – спеціальний пристрій досилання поперечних прутків; 5 – бухта;  
6 – візок-контейнер; 7 – вимикач пакетувальника;  

8 – приймально-пакетувальне обладнання; 9 – вимикач ножиць;  

10 - гільйотинні ножиці; 11- траверса подачі сітки (поздовжньої арматури);  

12 - зварювальна багатоелектродна машина 
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АТМС-14х75-7-2 (кількість пар електродів - 36). Зварювання 
прутків виконується при нерухомому стані сітки. Сила струму, 

стискаюче зусилля та час зварювання прутків підтримується 

автоматично. 

Гільйотинні ножиці СМЖ-60 призначено для різання 
арматурних сіток (рис. 50). 

Ножиці встановлені на рейках і можуть переміщуватись в межах 

500 мм для встановлення положення різання. При різанні ножова 
балка синхронно переміщується за допомогою двох 

пневмоциліндрів вниз. Пружиностискачі фіксують сітку при 

різанні.  
Схему приймально-пакетувального обладнання показано на  

рис. 51. 

Після проходження сітки на задану довжину l (рис. 48) передній 

її край торкається упора вимикача ножиць. При цьому гільйотинні 
ножиці автоматично відрізують сітку. При подальшому 

переміщенні сітки включається кінцевий вимикач пакетувальника. 
Пневмоциліндри повертають направляючі пристрої пакетувальника, 
внаслідок чого сітка падає на візок-контейнер. Після накопичення 
певної кількості сіток візок пневматичним або ланцюговим 

пристроєм переміщується в поперечному напрямку, що забезпечує 
вихід його за межі пакетувальника. Після звільнення візка-
контейнера від сіток він повертається у вихідне положення. 

Рис. 50. Гільйотинні ножиці:  
1 - стіл;  

2 - ножова балка; 
3 - пневмоциліндри;  

4 - рама;  
5 – пружиностискачі;  

6 –сітка; 
7 - візок з упорними гвинтами 
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Зварювання арматурних сіток здійснює електрозварник IV 

розряду. При цьому виконуються наступні технологічні операції: 
• встановлення консольним краном бухт на бухтотримачі; 
• заправка кінців арматури бухт в правильний пристрій та 

регулювання правильних роликів; 

• налагодження спеціального пристрою досилання поперечних 

прутків; 

• налагодження обладнання для різання та пакетування сіток; 

• зварювання сіток; операція підлягає контролю. 

 

 

8.2. Виготовлення просторових арматурних каркасів  

незамкненого профілю 

 

Просторові каркаси бувають різної конструкції, що визначає 
технологію їхнього виготовлення. 

Виготовлення просторових каркасів незамкненого профілю 

виконують із заздалегідь виготовлених плоских арматурних сіток 

(на одноточкових зварювальних машинах, чи на комплексних 

автоматизованих лініях) шляхом гнуття їх на верстатах типу  

СМЖ-353. Схему верстата наведено на рис. 52. 

Під дією пневмоциліндра арматурна сітка притискається до 

столу затискними гаками, а траверса вигинає її на заданий кут. 
Гнуття сіток здійснюють два арматурники III i I розрядів. При 

цьому виконуються наступні технологічні операції: 
• арматурник III розряду налагоджує верстат; 

1
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Рис. 51. Схема приймально-пакетувального обладнання: 
1 - колія; 2 - візок-контейнер; 3 - сітка; 

4 – направляючий пристрій пакетувальника  
для підтримування і скидання сіток 
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• арматурник I розряду подає сітки на верстат; 
• арматурник III розряду робить необхідні вигини; операція 

підлягає контролю; 

• арматурник I розряду складує готові просторові каркаси. 
 

 

 

 

Рис. 52. Схема верстату для 

гнуття сіток: 
1 - рама; 2 - арматурна сітка; 

3 - затискний гак; 4 - траверса;  
5 - пневмоциліндр 
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Рис. 53. Схема вертикального кондуктора-маніпулятора: 
1 - підвісні зварювальні машини; 2 - консольні крани; 3 - зварювальні кліщі; 

4 - кондуктор; 5 - візок для кондуктора; 6 - рама маніпулятора;  
7 – лебідки; 8 - канат 
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8.3. Виготовлення великогабаритних просторових каркасів 

Великогабаритні каркаси виготовляють на вертикальних 

кондукторах-маніпуляторах зварювальними підвісними машинами 

типу СМЖ-286 (рис. 53). 

За допомогою лебідки візок з кондуктором переміщується в 

зручне для електрозварника положення. По мірі зварювання 
кондуктор переміщується в наступне положення. 

Склад операцій технологічного процесу виготовлення замкнених 

великогабаритних каркасів залежить від їхньої конструкції. 
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

 

1. Замалюйте схему лінії для виготовлення арматурних сіток та 
опишіть принцип її роботи. 

2. Вкажіть, яке обладнання входить до складу лінії 
виготовлення арматурних сіток. 

3. Вкажіть, які основні технологічні операції виконуються при 

зварюванні арматурних сіток? 

4. Яким чином здійснюється виготовлення просторових 

арматурних каркасів незамкненого профілю? Наведіть схему 

верстата для їх виготовлення. 

5. Замалюйте схему верстата для виготовлення 

великогабаритних просторових каркасів та вкажіть його 

основні елементи. 
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ЛЕКЦІЯ 9. ДУГОВЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ. 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗАКЛАДНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

9.1. Дугове електричне зварювання. 

9.2. Ручне дугове зварювання. 

9.3. Напівавтоматичне і автоматичне дугове зварювання. 

9.4. Дугове зварювання під флюсом. 

9.5. Виготовлення закладних елементів. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен знати: 

● різновиди дугового зварювання та принципові відмінності 
між ними; 

● особливості виготовлення закладних елементів. 

 

 

9.1. Дугове електричне зварювання 

 

Російський вчений В.В. Петров у 1802 р. відкрив явище 
електричної дуги і показав можливість плавлення в ній металів. 

При дотиканні електродів у місці їх контакту виділяється велика 
кількість теплоти, що призводить до нагрівання та іонізації газу. 

Іонізований газ проводить електричний струм (рис. 54). При 

розсуненні електродів на деяку відстань утворюється електрична 
(вольтова) дуга. Температура між електродами досягає 4000°С, 

напруга 40...45В. Сила струму може досягати сотні ампер. У 1882 р. 

російський інженер М.М. Бенардос запропонував застосовувати 

електричну дугу для зварювання металів графітовим електродом, а 
у 1888 р. гірський інженер М.Г. Славянов замінив графітовий 

електрод на металевий. 

Явище електричної дуги знайшло широке застосування і в інших 

Рис. 54. Схема 
утворення електричної 

дуги: 
1 - електроди; 

2 - електрична дуга 

1                  2           1 
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галузях науки та техніки. П.Н. Яблочков у 1875 р. винайшов 

електричну лампочку. При пропусканні дуги через пари ртуті дуга 
випромінює багато ультрафіолетового проміння – "штучне гірське 
сонце" (кварцові лампи). Воно корисне для живих організмів, але 
шкідливе для зору. 

Розрізняють наступні види дугового електричного зварювання: 

ручне дугове зварювання, напівавтоматичне, автоматичне, 
зварювання під флюсом та інші. 

 

 

9.2. Ручне дугове зварювання 

 

При зварюванні методом М.Г. Славянова за допомогою дуги 

виконується нагрівання зварювальних елементів та плавлення 
електрода для заповнення шва рідким металом (рис. 55). Для 
покращення якості металу, який наплавляється, електрод 

покривають спеціальною обмазкою - флюсом. Флюс також 

розплавляється і покриває рідкий метал шаром шлаку, захищаючи 

його від шкідливого впливу кисню і азоту оточуючого повітря. 

Струм до електрода подається через електродотримач по 

електропроводу від електротрансформатора. 

На якість зварювання впливає марка електрода, його товщина та 
сила струму. Ці параметри підбираються за таблицями. Для 
отримання якісного шва потрібен великий досвід електрозварника. 
Довжина електрода при зварюванні зменшується, що потребує 
постійної його подачі з постійною швидкістю. Крім цього електрод 

потрібно переміщувати вздовж шва від одного до іншого елемента 
для їхнього прогрівання. 

 

Рис. 55. Схема ручного  

дугового зварювання: 
1 – металевий лист; 

2 - розплавлений метал; 

3 - електрод; 

4 - електродотримач; 

5 – електричне коло вторинної 
обмотки; 

6 - електротрансформатор 
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9.3. Напівавтоматичне і автоматичне дугове зварювання 

 

У напівавтоматах типу ПДГ-305 процес подавання електроду 

(металевої трубки, заповненої флюсом) і захисного газу СО2 у зону 

зварювання автоматизований. На рис. 56 представлено схему 

напівавтоматичного зварювання.  

Електрод за допомогою механізму подачі надходить з 
бухтотримача в зону зварювання елементів. Шлангом в зону 

зварювання з балона надходить вуглекислий газ для захисту металу 

шва від окислення, а електричний струм подається з шафи 

управління. Зварювальну головку вздовж шва зварник переміщує 
вручну. 

Відмінність автоматичного дугового зварювання від 

напівавтоматичного полягає в тому, що поряд з автоматичною 

подачею електрода і газу процес переміщення зварювальної 
головки також автоматизований. 

 

 

9.4. Дугове зварювання під флюсом 
 

Дугове зварювання під флюсом використовують для таврових 

з'єднань прутків з пластинами. Принципову схему такого 

зварювання при використанні автомату типу АДФ-2001 показано на 
рис. 57. 

6 7 8 4 5 

2 3 1 

Рис. 56. Схема напівавтоматичного дугового зварювання: 
1 - зварювані деталі; 2 - електродотримач; 3 - електрод;  

4 - шафа управління; 5 - бухтотримач; 

6 - механізм подачі електродного дроту;  

7- балон з вуглекислим газом CO2; 8-шланг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 67

При дотику прутка до пластини йде нагрівання елементів 

(короткозамкнений струм). Потім створюється дуга (зазор 2...3 мм), 

при горінні якої пруток повільно переміщують до пластини. Струм 

вимикають і виконують осадження прутка під тиском. 

 

 

9.5. Виготовлення закладних елементів 

 

Закладні елементи призначені для з'єднання збірних 

залізобетонних конструкцій під час монтажу. На 1 м
3
 збірних 

конструкцій в середньому витрачається 8 кг металевих закладних 

елементів, а для деяких типів колон і ригелів – до 40...80 кг. Велика 
трудомісткість виготовлення закладних елементів зумовлює їхню 

високу вартість. 

Виготовляючи закладні елементи, використовують листовий і 
профільний прокат, штабову сталь, анкерні прутки зі сталі класів 

А240С, А400С та А500С діаметром від 10 до 40 мм. 

Технологічний процес виготовлення зварних закладних 

елементів складається зі стадій попереднього заготовлення 
елементів, з'єднання їх зварюванням і антикорозійної обробки. 

Попередня обробка і заготовлення деталей закладних 

елементів складається з послідовного виконання таких операцій: 

очищення і різання листового або профільного прокату та анкерних 

прутків; штампування при необхідності рельєфів чи отворів; 

нарізання в деяких випадках різьби. 

Листовий прокат розрізають на мірні заготовки гільйотинними 

ножицями типу СМЖ-60, профільний - комбінованими прес-
ножицями С-229А. Анкери ріжуть з пруткової сталі на верстатах 

СМЖ-172А, СМЖ-322, гнуття виконують на верстатах СМЖ-173А, 

СМЖ-179. Штампування рельєфів чи отворів виконується на 
комбінованих прес-ножицях С-229А або механічних пресах. 

Рис. 57. Схема дугового 

зварювання під флюсом: 
1 - металева пластина; 
2 - кільце;  
3 - спеціальний порошок (флюс);  
4 - арматурний пруток;  

5 - шафа управління 
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З'єднання елементів. При виготовленні зварних закладних 

елементів їхні деталі з’єднують ручним дуговим зварюванням, 

автоматичним зварюванням під флюсом, контактно-рельєфним 

зварюванням, напівавтоматичним і автоматичним у середовищі 
вуглекислого газу (рис. 58). 

Анкер з пластиною з’єднують ручним дуговим зварюванням. 

Технологічні вимоги до зварювального шва і з’єднаних елементів 

наступні: d=10...40 мм; δ ≥ 0,3d > 4 мм; l ≥ 4d. Внаслідок великої 
трудомісткості цей вид зварювання при виготовленні закладних 

елементів досить обмежений. 

Автоматичне зварювання під флюсом використовують для 
таврових з'єднань анкерних прутків діаметром 8...40 мм з плоскими 

елементами. Для надійного електричного контакту з плоским 

елементом торець прутка повинен мати скіс під кутом α=20
0
; при 

цьому δ ≥ 0,5d. Автомат АДФ-2001 продуктивністю 200 з’єднань за 
годину забезпечує механізоване подавання пластин і прутків до 

місця зварювання. Це дає можливість віддалити зварювальника-
оператора від шкідливої зони і розмістити його біля пульта автомата. 

Контактно-рельєфне зварювання застосовують для з'єднання 

анкерних прутків діаметром 6...14 мм з пластинами. Рельєфи 

зменшують площу контакту, що дає можливість використовувати 

контактно-точкове зварювання. Штампують рельєфи зусиллям до 

1,6 МН. Висота рельєфу складає hр = (0,35...0,4)d, a довжина 
рельєфу lp = (2,4...2,6)d, де d - діаметр анкера. Зварюють елементи 

l

d

δ h

b

d 

δ

hp

d

δ

lp

а) в)

б) 

Рис. 58. Схеми з’єднання деталей закладних елементів: 
а – ручне дугове зварювання; б – автоматичне зварювання  

під флюсом; в – контактно-рельєфне зварювання 
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зварювальними стаціонарними машинами типу МР-2517, МР-4017. 

Продуктивність – 35…70 точок за годину. 

Антикорозійна обробка. Завершальною стадією виготовлення 

закладних елементів є їхня антикорозійна обробка. В заводських 

умовах найчастіше використовують металізацію - нанесення на 
поверхню елементу тонкого захисного шару цинку, алюмінію або 

іншого металу. Довговічність покриття залежить, насамперед, від 

якості підготовки поверхні: вона повинна бути сухою, чистою і 
шорсткою. Шорсткість досягається дробострумінною обробкою 

частинками чавуну діаметром 0,5...2,5мм в спеціальних металевих 

шафах. Метал покриття розплавляють вольтовою дугою і 
розпилюють у металізаторі струменем повітря під тиском  

0,4....0,6 МПа. Захисне покриття наносять на обидва боки пластини, 

анкерні прутки покривають на довжину 50 см від місця 
приварювання. 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. В чому полягає сутність дугового електричного зварювання? 

Замалюйте схему. 

2. Опишіть процес ручного дугового зварювання та замалюйте 
схему. 

3. В чому полягають відмінності між автоматичним та 
напівавтоматичним дуговим зварюванням? 

4. В чому полягають особливості зварювання під флюсом? 

Замалюйте схему процесу зварювання. 

5. Вкажіть особливості виготовлення закладних елементів. 

6. Замалюйте схеми з’єднання елементів закладних елементів 

та опишіть їх. 

7. Якими методами здійснюється антикорозійна обробка 
закладних елементів? 
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ЛЕКЦІЯ 10. ВИГОТОВЛЕННЯ НАПРУЖУВАНИХ  

АРМАТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

 План викладу і засвоєння матеріалу: 

10.1. Види напружуваної арматури та обладнання для її 
закріплення. 

10.2. Виготовлення напружуваних прутків шляхом висадження 

анкерних головок. 

 

 Після вивчення матеріалу лекції студент повинен знати: 

● різновиди напружуваної арматури та їхні конструкційні 
особливості; 

● основні технологічні операції, що виконуються при 

виготовленні напружуваних прутків; 

● принцип дії верстата для висадження анкерних головок. 

 

 

10.1. Види напружуваної арматури та обладнання для її  
закріплення 

 

Види напружуваної арматури. Попередньо-напружені збірні 
залізобетонні конструкції армують окремими прутками, дротяними 

канатами, а також пучками та пакетами з різною кількістю прутків. 

Вибір конструктивного типу напружуваної арматури залежить від 

виду виробу і обладнання, яке застосують для напруження. 

Арматурні елементи для армування напружених конструкцій 

складаються з власне арматури, обладнання для її закріплення при 

напруженні і пристроїв, що забезпечують проектне положення 
окремих прутків у конструкції. 

Обладнання для закріплення напружуваної арматури умовно 

можна поділити на затискачі, тимчасові анкери, постійні анкери. 

Затискачі - це технологічне устаткування, яке багаторазово 

використовується і призначене для тимчасового закріплення 
напруженої арматури на упори форм чи стендів. Розрізняють 
цангові та клинові затискачі. 

Схему цангового затискача показано на рис. 59. 

При обертанні гвинтового штовхача затискні губки 

переміщуються і затискають або звільняють арматуру. 
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Клинові затискачі розрізняють плоскі та конусні. Конструкцію і 
схему роботи плоского клинового затискача представлено на  
рис. 60. Такі затискачі використовують для групового закріплення 
прутків та канатів. Необхідно відзначити високу трудомісткість 
їхнього використання. 

Тимчасові анкери утворюють на кінцях напружуваних прутків 

для одноразового закріплення їх на упори форм чи стендів до 

набуття бетоном передаточної міцності (рис. 61). 

Постійні анкери є частиною конструкції і передають зусилля 
натягання від напружуваної арматури до затверділого бетону. 

Розрізняють різьбові та гільзові анкери (рис. 62). 

 
Рис. 59. Схема цангового 

затискача: 
1 - корпус цангового затискача; 

2 - гвинтовий штовхач; 

3 - затискні губки; 

4 - арматурний пруток 

2 

1 

3 

4 

Рис. 60. Схема плоского клинового затискача: 
а – плоский клиновий затискач; б –  схема закріплення двох прутків  

у клиновому затискачі;  
1 – анкерна плита; 2 – плоский клин; 3 – арматний пруток 
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10.2. Виготовлення напружуваних прутків шляхом 

висадження анкерних головок 

 

Схема лінії. Виготовлення напружуваних прутків шляхом 

висадження анкерних головок виконується на лініях безвідходного 

заготовлення арматури. Схему такої лінії представлено на рис. 63. 

Прутки подають зі стелажа на подавальний рольганг і 
переміщують для зварювання з раніше поданим прутком на машину 

для стикового зварювання. Батіг зі з’єднаних прутків переміщують 
по роликах приймального рольганга до пересувного упору і ріжуть 

а) 

б) 

в) 

г) 

Рис. 61. Види тимчасових 

анкерів: 
а – опресовані шайби;  

б – шайби із висадженими  

анкерними головками;  

в – приварені петлі;  
г – приварені коротуни 

1 

27 6 3

1

25 4 3

б)

Рис. 62. Постійні анкери: 

а – різьбові анкери; б – гільзові анкери:  
1 – гайка; 2 – розподільна шайба; 3 – конструкція; 4 – кінцевий елемент з різьбою; 

5 – арматурний пруток; 6 – гільза з різьбою; 7 – канат 
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на верстаті. Далі прутки передають на установку СМЖ-128Б для 
висадження анкерних головок. 

Лінію обслуговує 4 чоловіки. Вони при цьому виконують 

наступні технологічні операції: 
• арматурник І розряду подає прутки по рольгангу на 

зварювальну машину; 

• зварювальник ІV розряду зварює кінці прутків; операція 
підлягає контролю; 

• арматурник ІІІ розряду ріже прутки за заданими розмірами; 

операція підлягає контролю; 

• арматурник І розряду подає арматуру на стелаж машини 

СМЖ-128Б і на кінці арматури насаджує шайби; 

• арматурник ІІІ розряду виконує висадження анкерних 

головок; операція підлягає контролю. 

Контактно-стикове зварювання виконується на машинах типу 

МС-301, МС-502. Схему зварювання показано на рис. 64. 

Зварювання виконується у такій послідовності. Губками 

затискають прутки і вмикають струм. Прутки наближують, і між 

ними утворюється дуга з виділенням великої кількості теплоти. 

41 65 8

12 11 10 9

2 73

Рис. 63. Схема лінії для виготовлення напружуваних прутків шляхом  

висадження анкерних головок: 
1 - установка для висадження анкерних головок; 2 - арматурник ІІІ розряду;  

3 - пересувний упор; 4 - приймальний рольганг; 5 - арматурник ІІІ розряду;  

6 - електрозварник ІV розряду; 7 - подавальний рольганг; 8 - арматурник І розряду;  

9 – стелажі; 10 - арматурний пруток; 11 – машина для стикового  

зварювання; 12 - верстат для різання арматури 
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Коли кінці прутків стають світло-червоними, проводять осадження і 
струм вимикають. Затискні губки охолоджують водою. Якість шва 
оцінюють візуально (рис. 65). 

Різання напружуваної арматурної сталі виконують на 

верстатах для різання з гідравлічним приводом типу СМЖ-175, які є 
більш потужними за верстати СМЖ-172А, СМЖ-322. Ніж 

приводиться в рух за допомогою гідравлічного циліндра, а не 
маховика. Продуктивність такого верстата нижча і становить 6 

різань за хвилину. 

Для висадження анкерних головок використовується верстат 
СМЖ-128Б, схему дії якого показано на рис. 66. 

Арматурний пруток з шайбами закріплюють затискними губками 

машини. В пневмоциліндри під тиском подається повітря. Штоки 

пневмоциліндрів тиснуть на арматуру і замикають електричне коло. 

Кінці прутків нагріваються, і відбувається висадження анкерних 

головок. Після висадження головок прутки складаються на стелажі. 

1 2 3 1 4

Рис. 64. Схема контактно-

стикового зварювання: 
1 - арматурні прутки;  

2 – мідні нерухомі затискні  
губки;  

3 – мідні рухомі затискні  
губки; 4 – шафа управління 

Рис. 66. Схема верстату для висадження анкерних головок: 
1 - пневмоциліндр; 2 - затискні губки; 3 - арматурний пруток; 4 - шайба 

1 2 23 1

+ – – + 
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якісний шов         недостатньо прогрітий шов 

Рис. 65. Схема зварного шва 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Які існують види напружуваної арматури? 

2. З яких частин складаються напружувані арматурні елементи 

та яким критеріями зумовлений їхній вибір? 

3. Замалюйте та опишіть різновиди затискачів для закріплення 
напружуваної арматури? 

4. Замалюйте та опишіть різновиди анкерів для закріплення 
напружуваної арматури? 

5. Замалюйте схему лінії виготовлення напружуваних прутків 

шляхом висадження анкерних головок та вкажіть, які 
основні технологічні операції виконуються на ній. 

6. Яким чином здійснюється контактно-стикове зварювання? 

Замалюйте схеми зварювання та одержаних зварних швів. 

7. Яким чином здійснюється висадження анкерних головок. 

Замалюйте схему верстата та опишіть принцип його дії. 
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