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Тема 1. АКТУАЛЬНІСТЬ РЕКОНСТРУКЦІЇ І ПРИЧИНИ 

НЕВІДПОВІДНОСТІ ЕКСПЛУАТЦІЙНИМ ВИМОГАМ БУДІВЕЛЬ І 

СПОРУД. 
  
  

Вступ. 

Реконструкція діючих промислових підприємств поряд з новим будівництвом 

має важливе значення. Окупність капітальних вкладень в реконструкцію 

промислових підприємств відбувається в 2...3 рази швидше, ніж при будівництві 

нових.  

Реконструкція промислових будівель і споруд - складова частина загальної 

реконструкції підприємств. Зміна умов експлуатації і функціонального призначення 

будівельних споруд внаслідок впровадження нових технологій в ряді випадків 

вимагає проведення для них додаткових заходів. Установка додаткового обладнання 

призводить до збільшення навантажень, зміни місця їх прикладання і характеру, 

внесенню поправок в розрахункові схеми, що може викликати потребу попереднього 

підсилення конструкцій будівельних споруд. У процесі реконструкції будівельні 

споруди повинні бути приведені у відповідність до вимог діючих нормативних 

документів у змінених умовах експлуатації.  

До реконструкції будівель і споруд вдаються також в зв'язку з необхідністю 

відновлення фізично зношених окремих елементів, частин будівель і споруд. 

Фізичний знос обумовлює їх перехід в стан відмінний від проектного і призводить 

до необхідності підсилення. 

Реконструкції підлягають і цивільні будівлі, серед яких частка фізично і морально 

зношених об'єктів зростає випереджаючими темпами. Необхідність забезпечення 

комфортним житлом, розвиток малого і середнього бізнесу вимагають не тільки 

підвищення темпів житлового будівництва, але і реконструкції старих капітальних 

житлових і громадських будівель, в ряді випадків з посиленням і заміною 

конструкцій. 
 Крім того, в результаті геодинамічних процесів і природних катастроф, а також в 

процесі будівництва і експлуатації мають місце випадки перед аварійного стану і 

обвалення окремих конструкцій, частин будівель і цілих споруд, що тягне за собою 

необхідність виконання невідкладних протиаварійних заходів по їх посиленню і 

відновленню. 

  

1.1.  Причини аварій будівельних конструкцій. 

 Проектний термін роботи будівельних конструкцій (час, по закінченню якого 

подальша експлуатація стає неможливою, а відновлення - економічно недоцільним) 

залежить від класу споруд і становить для I класу - більш 90 років,   II класу - більш 

60 років, III класу - більш 30 років. Такий термін експлуатації для промислових і 

цивільних будівель зазвичай перевершує терміни морального зносу. 

У історії відомі випадки, коли терміни нормальної експлуатації будівельних 

споруд обчислюються століттями: кам'яні конструкції Спасо-Евфросіньєвської 

церкви в м. Полоцьк (ХII в.), вапняно-бутові, кам'яні конструкції Софійського собору 

в м. Полоцьку (ХIII - ХVIII ст.), металеві конструкції каркасів Казанського і 

Ісаакіївського соборів в м. Санкт-Петербург (Початок ХIХ в.), знаменитої Ейфелевої 

вежі в Парижі (1889 р.) і ін.. 
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На працездатність і терміни служби конструкцій великий вплив створюють 

ушкодження, які виникають в процесі експлуатації і накопичуючись і розвиваючись, 

можуть привести до відмови роботи як окремих елементів, так і будівельних споруд 

в цілому. 

Серед техногенних аварій за кількістю і величиною матеріального збитку до 

останнього часу перше місце займали обладнання і конструкції будівель атомної 

енергетики, друге - будівельні конструкції. Серед аварій будівельних конструкцій по 

тим ж показникам на I місці стоять залізобетонні і кам’яні, а потім металеві 

конструкції (рис. 1.1, а). Згідно статистичних даних близько 60% всіх аварій 

відбувається в період будівництва і близько 40% - в період експлуатації (рис. 1.1, б). 

Аварії будівельних конструкцій відбуваються і в теперішній час, трапляється 

повторюваність аварій, деякі з них стають навіть «типовими». Аварії - частіше всього 

результат дії сукупності причин, основні з них можна класифікувати наступним 

чином (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1 

  
Причина        Кількість, 

        % 

1. Дефекти монтажу, непроектного виконання вузлів сполучення  

42 конструкцій, порушення технології виробництва робіт. 

2. Невідповідність якості будівельних матеріалів і конструкцій  

вимогам норм 31 

3. Низька якість експлуатації, зміна проектних розрахункових схем  

конструкцій, перевищення фактичних навантажень над проектними,  

вибухи і пожежі. 23 

4. Помилки проектів, недоліки норм проектування, стандартів і  

технічних умов. 4 

  
Крім підвищення відповідальності проектних і будівельних організацій за якість 

роботи, передбачені додаткові заходи по поліпшенню якості, надійності і запобігання 

аварій будівельних споруд: 

0 

100 

а) б) 

- залізобетонні та кам’яні.  

- металеві. 

Рис. 1.1. Діаграми розподілу аварій будівельних конструкцій: 

а – кількість аварій та матеріальні збитки від них; 

б – данні статистики про кількість аварій під час будівництва та експлуатації.   
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1.     Здійснення технічного нагляду за будівництвом зі сторони замовника і органів 

Держбуднагляду, авторського нагляду проектної організації. 

2.     Обов'язкові сертифікація і контроль якості будівельних матеріалів і виробів, 

використання будівельною організацією власної дослідницької лабораторії. 

3.     Організація служби технічного нагляду за експлуатацією будівельних споруд, 

системи планово-попереджувальних ремонтів, періодичного огляду і обстеження 

технічного стану будівельних споруд, профілактики аварійних станів. 

4.     Державна позавідомча експертиза будівельних проектів, вдосконалення норм 

проектування будівельних споруд. 

  
  

 

1.2.       Агресивний вплив середовищ на матеріали будівельних конструкцій. 

 Як показує практика, часткова або повна відмова конструкцій будівель і споруд в 

ряді випадків відбувається задовго до закінчення проектного строку служби. Одна з 

основних причин - руйнування матеріалу будівельних конструкцій в результаті корозії 

під впливом зовнішнього агресивної середовища. 

Корозія матеріалів будівельних конструкцій (бетонних і залізобетонних, 

кам'яних, металевих і ін..) залежить від багатьох факторів: виду, хімічного складу, 

концентрації, розчинності в воді, вологості, температури навколишнього середовища 

і умов контакту з ній, а також від параметрів самої конструкції (наприклад, для 

залізобетонної конструкції - від конструктивної форми поперечного перерізу, виду і 

щільності бетону, виду, кількості і розташування арматури, типу і рівня напруженого 

стану, наявності і ширини розкриття тріщин). 

Агресивні середовища по ступеня впливу на будівельні конструкції (відносне 

зниження міцності матеріалу в протягом 1 року) поділяють на неагресивні (зниження 

міцності не відбувається), слабо агресивні (зниження міцності менше 5 %), середньо 

агресивні (зниження міцності 5 ... 20 %) і сильно агресивні (зниження міцності більш 

20 %). 

За фізичній станом агресивні середовища можуть бути газоповітряні, рідкі та 

тверді. 

Найбільшого поширення набули наступні агресивні гази: вуглекислий газ,  

кисень, водяна пара, сірчистий і сірчаний ангідрид, сірководень, аміак, хлор, 

хлористий водень, двоокис хлору, фтористий водень, фосфорний ангідрид, пари 

брому, йоду і т.д. Ступінь агресивності газоповітряних середовищ залежить від 

розчинності в воді самих газів, температури і вологості середовища. 

Газоповітряні середовища за характером взаємодії з цементним каменем 

поділяються на три групи. 

1 група - вуглекислий газ, фтористий водень, фтористий кремній, фосфорний 

ангідрид - проникають в поровий простір бетону, утворюючи з          Са(ОН)
2
 

(гідрооксид кальцію або гашене вапно)
 
нерозчинні  і малорозчинні солі кальцію при 

незначному збільшенні в обсязі. Основна схема агресивного впливу - нейтралізація 

лужності (щелочности) цементного каменю: 

Са (ОН) 
2
 + СО 

2
 → СаСО 

3
 + Н 

2
 О; 

СаСО3 - нерозчинне з'єднання. 

2   група - сірчистий і сірчаний ангідрид, сірководень - утворюють в поровому 

просторі малорозчинні солі, здатні збільшуватися в обсязі більш ніж в 2 рази і 

руйнувати бетон. Візуально це проявляється в вигляді пошарового лущення. 



8 

  

3 група - хлор, хлористий водень, двоокис хлору, пари брому, йоду - утворюють 

добре розчинні солі кальцію, які потрапляючи до капілярів і транспортують іони хлору 

до арматурі, практично не порушуючи лужність захисного шару бетону. 

Са (ОН) 
2
 + 2НСl → СаСl 

2
 + Н 

2
 О; СаСl 

2
 - легкорозчинний продукт. 

Рідкі агресивні середовища: атмосферні опади і ґрунтові води (м'які, талі снігові), 

мінералізовані води з вмістом солей Cl
-
, Mg

2+
, SO

4

2-
, Са, Na, K, нафтопродукти і 

розчинники, рослинні і тварини масла і т. ін.. Ступінь їх агресивного впливу залежить 

від концентрації агресивних речовин, температури, швидкості руху при зіткненні з 

поверхнею конструкції, напору. 

З великого числа «Механізмів» руйнування бетону виділяються три основних 

види: 

I    вид - процеси розчинення складових частин цементного каменю і виносу 

продуктів гідрату окису кальцію Са(ОН)
2
 водою що протікає (вилуговування 

“выщелачивание”) – фізичний вид корозії. Ознакою корозії бетону I виду є наявність 

висолів на поверхні, які призводять до збільшення пористості цементного каменю і 

зниження його міцності. При вилуговуванні 10% СаО відбувається зниження міцності 

до 10 %, при втрати 20%  СаО - до 25% і при втрати близько 33% СаО настає повне 

руйнування цементного каменю. 

СаО + Н 
2
 О → Са (ОН) 

2
 

II   вид - результат взаємодії складових частин цементного каменя з кислотами або 

солями, приводить до утворення легкорозчинних або аморфних речовин, які легко 

розмиваються водою (продукти розчиняються). 

Са (ОН) 
2
 + Н 

2
 СО 

3
 → СаСО 

3
 + 2Н 

2
 О, потім 

СаСО 
3
 + Н 

2
 СО 

3
 → Са (НСО 

3) 2;
 Са (НСО 

3) 2
 
  
- легкорозчинний продукт. 

Бетон руйнується пошарово. При реконструкції пошкоджений корозією бетон 

видаляють. 

IIІ  вид характеризується накопиченням в порах і капілярах цементного каменю 

малорозчинних солей зі збільшенням їх об'єму. Тиск призводить до руйнування 

цементного каменю. На початковій стадії щільність і міцність бетону збільшується. 

Якщо в цей період забезпечити антикорозійну захист, бетон може бути збережений, в 

іншому випадку, надалі відбувається зменшення його міцності (розпушення). 

Са (ОН)
2
 + Na

2
 SO

4
 + 2H

2
O → СаSO

4
 · 2Н

2
О + 2NaOH, 

СаSO
4
 · 2Н

2
О - гіпс з деяким збільшенням обсягу взаємодіє з трьох кальцієвим 

гідро алюмінатом цементного каменю 

3СаSO
4
·2Н

2
О+3СаО·Al

2
O

3
·6H

2
O+23H

2
O → 3СаSO

4
·3CaO·Al

2
O

3
·31H

2
O, 

3СаSO
4
·3CaO·Al

2
O

3
·31H

2
O – гідро сульфоалюмінат кальцію збільшується в 

обсязі більше ніж в 2 рази. 

У реальних умовах корозія кожного виду окремо зустрічається рідко, як правило, 

вони поєднуються. Ступінь корозійного впливу збільшується зі збільшенням 

температури середовища. Небезпечно поєднання поперемінного заморожування-

відтавання з процесами корозії  III-го виду. 

Агресивний вплив нафтопродуктів на залізобетонні конструкції пояснюється 

вмістом в них високомолекулярних смол і присадок. Найбільше знижують міцність 

бетону і його зчеплення з арматурою мінеральні масла і мазут. При тривалому впливі 
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на залізобетонні конструкції мінеральних масел міцність бетону можна визначити за 

емпіричними формулами:

 при постійному впливі 

fcd,t = f
cd

  (1  0.1  t)   (справедлива при t  7 років),
 

f
cd,t   


f
cd

  / 3      (при t  7 років); 

 при періодичному (1-2 рази на рік) впливі 
 

f
cd,t  


f
cd

  (1   0.023 t)   (справедлива при t  30 років),
 

f
cd,t  


f
cd

  / 3      (при t  30 років). 

При постійному впливі мінеральних масел граничні дотичні напруження, які 

характеризують зчеплення арматури з бетоном, дорівнюють:



bd,t   

bd
  (1  0.1  t)   (справедлива при t  7 років),




bd,t   

bd
 
/ 

3    (при t  7 років), 

де  
f
cd і  

bd  
-  значення опору стисненню початкового (не просоченого) бетону і граничне 

дотичне напруження, яке характеризує зчеплення арматури з початковим бетоном, 

відповідно; 

t - час впливу нафтопродуктів на конструкцію. 

Відпрацьовані мінеральні, окислені рослинні та тваринні масла не тільки 

агресивні до бетону, але і викликають корозію арматури і закладних деталей. Дизельне 

паливо і масляні емульсії менш агресивні. Бензини, керосини і розчинники практично 

не впливають на міцність бетону. 

Тверді агресивні середовища: мінералізовані ґрунти, які містять солі Cl 
-
, Mg

2 +
, SO

4
, 

Са, Na, K  і мінеральні добрива. Агресивність твердих речовин визначається їх 

розчинністю в воді і гігроскопічністю. 

 

В переважній більшості металеві будівельні конструкції зазнають атмосферної 

корозії (на відкритому повітрі, всередині промислових будівель і під навісами). 

Розрізняють три види корозії: рівномірну суцільну, нерівномірну суцільну і місцеву. 

Рівномірна суцільна корозія характерна для сплавів металів, які не мають 

захисних окисних плівок або мають рихлу плівку. 

Нерівномірна суцільна корозія має місце в багатофазних сплавах металів і у 

випадку наявності дефектів на поверхні. 

Місцева корозія спостерігається при місцевому порушенні захисних покриттів, 

може поширюватися в глибину металу, викликаючи його спучування, або 

ушкоджуючи один з матеріалів, що входить у склад сплаву. 

Швидкість корозії залежить від виду агресивних впливів і умов середовища. 

Підвищення температури прискорює процес корозії. При нагріванні до температури 

200...250°С на поверхні сталевих елементів утворюється тонка плівка окислів, 

пасивуюча поверхневий шар сталі, при температурі 500...600°С відбувається 

короблення і розтріскування поверхневої захисної плівки, а при негативній 

температурі (нижче -30... -40 °С) корозія сталі практично припиняється. 
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У залежності від механізму руйнування металу розрізняють хімічну та 

електрохімічну корозію. 

Хімічна корозія відбувається під впливом газів або рідин (не електролітів) 

органічного походження. У результаті їх взаємодії на поверхні металу утворюється 

плівка в вигляді окислів. 

 Електрохімічна корозія спостерігається у вологому повітрі і водних розчинах, 

які проводять струм. Атоми металу в результаті переходять в розчин електроліту у 

вигляді іонів, а еквівалентне число електронів залишається в металі. 

На корозійну стійкість сталевих елементів впливає також і конструктивна форма 

перерізу: круглий переріз - самий стійкий, потім квадратний, коробчастий, одиночний 

кутник. 

Продукт корозії - іржа має значно більший обсяг, ніж метал. У різного роду 

щілинах небезпечно скупчення продуктів корозії, оскільки призводить до 

розшарування елементів. 

 

Деревина, як будівельний матеріал, відрізняється підвищеним опором до 

хімічних впливів і має перевагу перед металом. Однак всі породи деревини вельми 

схильні до руйнування від вогню, грибів, комах і гризунів. 

Древоруйнівний гриб харчується органічними речовинами деревини і 

розвивається при певних умовах середовища (температурі 5... 25 ° С, вологості 50... 

70% і відсутності вентиляції). Гриби швидко розмножуються за допомогою пор і 

переносяться на здорову деревину. Під впливом грибів в деревині утворюються 

поперечні і поздовжні тріщини, вона стає рихлою і трухлявою. До найбільш 

розповсюджених видів грибів, вражаючих деревину, відносяться справжній домовий 

гриб, білий домовий гриб, гриб домовий плівчастий, трутовик. Вони поселяються в 

сухій деревині, їх поява можливе багато роки потому від моменту закінчення сушіння. 

Міцелій цих грибів може пробивати собі дорогу навіть через кам'яні стіни і грунт. 

Деревина під дією грибів перетворюється в коричневу рихлу масу з сірими (у 

справжнього домового гриба) і білими жгутами (у білого будинкового гриба) і в 

вигляді плівки (у гриба будинкового плівчастого). 

Комахи (короїди, дроворуби), вражаючі зростаючу і свіжозрубану деревину, не 

вражають і не розмножуються в деревині будівельних конструкцій. Для будівельних 

конструкцій небезпеку представляють комахи, які харчуються сухою деревиною: 

жучки - точильники, довгоносики будинкові, древесникі, терміти і т. ін.. У деревині 

вони проточують круглі або овальні отвори і руйнують її. 
  

 

Питання для самостійного контролю. 
  

1.     Роль реконструкції в промисловому і цивільному будівництві. 

2.     Назвіть основні причини аварій будівельних конструкцій і заходи по їх запобіганню. 

3.     Назвіть фактори, що впливають на корозію матеріалів будівельних конструкцій. 

4.  Класифікуйте агресивні середовища за станом і ступенем впливу на матеріали будівельних 

конструкцій. 

5.     Розкажіть про характер взаємодії цементного каменю з агресивними газами I групи,                  

II групи, III групи. 

6.     Опишіть «механізм» руйнування бетону при корозії I виду, II виду, III виду. 

7.     Яким чином нафтопродукти (мінеральне масло, мазут, дизельне паливо, бензин і т. ін.) 

впливають на залізобетонні конструкції? 
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8.     Назвіть види корозії сталевих конструкцій. 

9.     Розкажіть про впливи, які руйнують деревину будівельних конструкцій. 

 

 

Тема 2. МЕТОДИ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД. 
 

2.1. Реконструкція промислових підприємств. 
Промислові будівлі поділяють на: 

- одноповерхові (прольотні, павільйони, багато прольотні, з технічним поверхом 

і т.п.); 

- двоповерхові (зі збільшеною сіткою колон другого поверху); 

- будівлі зі змішаною поверховістю (поєднання двох- і багатоповерхової частини 

з одноповерховою частиною будівлі); 

- багатоповерхові (три і більше поверхів). 

Крім того будівлі можуть бути: 

- вузькі (шириною до 36 м); 

- обмеженої ширини (шириною до 60 м); 

- широкі (шириною 72 м і більше). 

Також існує загальна класифікація будівель (постійні, тимчасові, сезонні). 

Основні типи будівель – секційні, коридорні, галерейні, змішані (секційно-

галерейні і т.п.). 

Чотири основних прийоми реконструкції. 

Розрізняють чотири основних прийоми реконструкції промислових будівель: 

1. Підсилення конструкцій для відновлення втраченої несучої здатності або 

підвищення несучої здатності (не змінює архітектури внутрішнього простору та 

зовнішнього вигляду будівель); 

2. Часткова заміна конструктивних елементів для збільшення їх несучої 

здатності або зміна архітектурно-будівельних параметрів будівлі (в залежності від 

вимог техніки безпеки та технології виконують заміну підкранових балок, колон, 

підвищення відміток покриття, добудова додаткових прольотів, збільшення 

поверховості; часткова заміна конструктивних елементів та зміна архітектурно-

будівельних параметрів будівлі можуть призвести до зміни його внутрішнього 

простору та зовнішнього вигляду); 

3. Реконструкція з повною заміною або частковою заміною будівельних 

конструкцій і навіть форми будівлі – насування на старі фундаменти нових 

потужностей, надбудова додаткових поверхів; 

4. Зміна функціонального використання  будівлі, коли будівля морально 

застаріла, але фізично придатна для потреб підприємства чи представляє історико-

культурну цінність, вона може бути переобладнана для нових виробничих або 

допоміжних цілей.  

Примикання нових частин будівлі до існуючих.  

Примикання нових частин будівлі до існуючих виконується з демонтажем 

існуючого стінового огородження або з влаштуванням вставок і т.п.. Інколи 

обмежуються тільки улаштуванням технологічних пройомів в стіновому заповненні. 

Найбільш сприятливі умови для виробництва будівельно-монтажних робіт та 

безперервної виробничої діяльності промислового підприємства утворюються при 

використанні прольотів-вставок від 3-ох до 6-ти метрів. 
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Сучасна будівельна техніка дозволяє змінювати при реконструкції головні 

будівельні параметри цехів. Наприклад, збільшувати висоту без демонтажу кров’яних 

конструкцій покриття (підйом на нову висотну відмітку конструкцій покриття, 

тимчасове вивішування колон, вибіркова заміна окремих конструктивних елементів і 

т.п.). 

Всі перераховані види будівельних операцій виконуються, як правило, в умовах 

діючого підприємства, коли застосовувати будівельну техніку неможливо. Тому при їх 

реконструкції актуальним є застосування монолітних залізобетонних конструкцій або 

легких металевих конструкцій; засобів малої механізації та спеціальних монтажних 

пристосувань. 

При реконструкції потрібно прагнути до найбільш простих і технологічних 

технічних рішень. 

Особливості організації будівництва при реконструкції. 

До особливостей організації будівництва при реконструкції діючих виробничих 

об’єктів відносіть: 

- технологічна послідовність та строки виконання будівельно-монтажних робіт 

планують з врахуванням їх поєднання з роботою виробничих цехів та ділянок;    

- визначення послідовності розборки конструкцій або перенесення інженерних 

мереж, а також місць та умов підключення тимчасових мереж енергозабезпечення; 

- складання виконавчих зйомок; 

- порядок використання існуючих будівель та споруд для потреб будівництва; 

- використання будівельниками послуг підприємства та його технічних засобів; 

- оперативне керівництво будівельниками та персоналом відповідальним за 

безпечну експлуатації виробничих будівель при виникненні надзвичайних ситуацій. 

Крім того при реконструкції діючих об’єктів може виникнути потреба у 

тимчасовому використанні суміжних територій або прилеглих вулиць. Тому при 

проектуванні організації будівництва повинно бути вирішено питання сервітутів 

(сервітут – обмежене користування землею) на тимчасове використання чужих 

територій. 

 

2.2. Реконструкція житлових будинків. 

При реконструкції житлових будинків проводиться комплекс будівельних робіт 

та організаційно-технічних заходів, пов’язаних зі зміною основних техніко-

економічних показників житлового будинку (кількість та площа квартир, будівельний 

об’єм і загальна площа будинку) або його призначення, які виконуються з метою 

покрашення умов проживання та приведення показників житлового будинку до рівня 

сучасних вимог. 

Реконструкція житлового будинку включає: 

- зміну плану розташування приміщень, зведення надбудов, вбудованих 

приміщень, а при наявності відповідного обґрунтування – часткове розбирання 

будівлі; 

- підвищення рівня інженерного обладнання; 

- заміну зношених та морально застарілих конструкцій і інженерного обладнання 

на сучасне та ефективне, яке поліпшує експлуатаційні характеристики житлового 

будинку; 

- підвищення архітектурної виразності будинку та благоустрій оточуючої 

території. 
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При реконструкції житлового будинку допускається зберігати без збільшення 

зайнятої площі, місткості (вместимости) або продуктивності наступних підприємств 

та установ громадського призначення, які розміщують в цокольних або перших 

поверхах: 

- відділення зв’язку; 

- підприємства громадського харчування; 

- пральні самообслуговування; 

- пункти прийому склотари; 

- майстерні ремонту побутових машин та приладів; 

- ремонту одягу та взуття 

- автоматичні телефонні станції, що слугують для забезпечення телефонізації 

житлових будинків; 

- магазини, в тому числі спеціалізовані, рибні та овочеві, без збільшення площі, 

яка займається.  

Якщо в будинку є підприємства торгівлі чи громадського харчування, які 

відвантажують/завантажують товари чи продукти зі сторони дворового або торцевого 

фасадів з вікнами житлових приміщень та входами до квартир, то місце завантаження 

повинно мати козирок або навіс. Встановлення транспортерів під житловими 

приміщеннями квартир не допускається. 

При обладнанні житлових будинків ліфтами потрібно передбачати комплекс 

шумозахисних заходів для приміщень, які примикають до ліфтової шахт. При 

реконструкції житлових будинків з ліфтами вантажопідйомністю до 350 кг 

допускається зберігати габарити ліфтових шахт, машинних приміщень та площадок 

перед ліфтами. При цьому ширина площадки перед ліфтом повинна бути не менше 

ніж 1.2 м. Якщо ширина площадки менше 1.2 м, то ліфт повинен мати розсувні двері. 

При неможливості застосування стандартних ліфтів допускається використовувати 

нестандартні ліфти, які випускаються промисловістю, а також гідравлічні ліфти. 

Допускається зберігати існуючи розміри вхідних тамбурів. При неможливості 

улаштування тамбурів допускається передбачати подвійні двері з відкриванням по 

різні боки. 

Існуючи сміттєпроводи при реконструкції житлових будинків потрібно зберігати. 

У випадках відсутності сміттєпроводів при реконструкції житлового будинку з 

відміткою підлоги верхнього поверху від рівня землі 14 м і більше рекомендується 

обладнувати такі будинки сміттєпроводами.   

Зовнішній організований водовідвід при реконструкції будинків може бути 

збережений для будинків з будь якою кількістю поверхів. 

В будинках, що підлягають реконструкції, допускається зберігати виступаючи 

конструкції в житлових приміщеннях, якщо в світу забезпечується висота не менше 

ніж 2.2 м. Дефіцит об’єму житлових приміщень при цьому компенсується 

збільшенням їх площі. 

В житлових будинках, які розташовані за “красною лінією”, відмітка підлоги 

першого поверху повинна перевищувати відмітку тротуару поряд не менше ніж на 

0.45 м. 

Нормативна тривалість інсоляції (інсоляція - опромінення поверхонь сонячним 

світлом) житлових приміщень та умови їх природнього освітлення менше 

нормативного рівня в будинках що підлягають реконструкції – не допускається. 

Квартири з незабезпеченими рівнями інсоляції  або природнього освітлення не 

повинні використовуватися як постійне житло. 
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П’ятиповерхові житлові будинки не нижче ІІІ ступеня вогнетривкості, а також 

десятиповерхові будинки не нижче ІІ ступеня вогнетривкості при їх реконструкції 

допускається надбудовувати однім поверхом за умови улаштування в ньому та нижче 

розташованих поверхах дворівневих квартир. 

Для проїзду пожежних та інших автомашин з умови узгодження з органами 

пожежного нагляду допускається використовувати існуючи проїзди з розмірами в 

світу не менше: ширина – 3 м, висота – 3.5 м.   

В кожне замкнуте подвір’я, утворене будинками що реконструюються, слід 

передбачувати можливість заїзду. При відповідному обґрунтуванні та з дозволу 

органів пожежного нагляду дозволяється зберігання замкнутих подвір без заїзду, якщо 

площа подвір’я не перевищує 400 м2. В такі подвір’я повинен бути забезпечено 

пішохідний прохід без дверей та ступенів шириною не менше 1.5 м та висотою не 

менше 2 м. 

При реконструкції житлових будинків допускається: 

- кімнати глибиною понад 6 м за умови витяжної вентиляції від найбільш 

віддаленої від вікна зони;  

- ширина загальної кімнати не менше 2.8 м, спальні – 2.2 м, холу – 1.2 м. 

В однокімнатних квартирах площею не менше 33 м2 та двокімнатних квартирах 

площею не менше 48 м2 допускається зберігати кухні площею не менше 6 м2. 

Не допускається розміщення газифікованих кухонь безпосередньо над і під 

житловими кімнатами. 

Якщо міжкімнатні та міжквартирні стіни і перегородки виконані з цегли або 

природнього каменю товщиною не менше 0.38 м, то до них допускається кріплення 

санітарно-гігієнічних приладів та підвідних трубопроводів. 

Кухні, які не мають природнього освітлення, можуть бути збережені за умови 

обладнання їх електроплитами, витяжною вентиляцією та люмінесцентним 

освітленням. Такі кухні повинні примикати до приміщення з природнім освітленням. 

Не менше 30 % площі перегородки між цими приміщеннями та кухнями повинні мати 

світлопроникне освітлення. 

При улаштуванні внутрішнього водовідводу допускається пропуск водовідвідних 

стояків через підсобні приміщення квартир при забезпеченні потрібної ізоляції. 

 

2.3. Реконструкція громадських будинків. 

У світі накопичений значний досвід реконструкції різних типів громадських 

будівель та їх пристосуванні до нових функцій. Як правило, ці будівлі зводилися зі 

значним запасом міцності і на момент реконструкції мають незначне фізичне 

зношення. А моральне зношення компенсується новою функцією. Наприклад, 

створення театрів, бібліотек, музеїв, шкіл, навчальних закладів, лікарень та санаторіїв 

в приміщеннях колишніх палаців. 

Прийоми реконструкції громадських будівель. 

Перший прийом полягає в максимально можливому збереженні об’ємно-

планувальних та конструктивних рішень об’єкту що підлягає реконструкції. Це в 

першу чергу відноситься до пам’ятників історії та культури. При цьому на багато 

років зберігається зовнішній вигляд будівлі з мінімальними перетвореннями, які не 

наносять шкоди будинку. На практиці допускається лише часткове перенесення 

перегородок. 

Другий прийом реконструкції громадських будівель полягає в розвиненні функцій 

(призначення) будівлі. Існує достатньо багато соціальних функцій (культова, архівна, 
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бібліотечна, музейна, адміністративна і т. п.), які повинні зберігатися та розвиватися 

на тому ж місці, де вони були утворені. Тому мова йде про реконструкцію з 

розширенням (тобто з будівництвом додаткових надбудов, окремо стоячих будівель і 

т.ін.). При цьому важливо зберегти стильову єдність та співмірність забудови. 

Прикладом такого виду реконструкції є реконструкція більшості транспортних 

об’єктів, перенесення яких практично неможливе. 

Третій прийом реконструкції громадських будівель орієнтований на створення та 

розвинення нової функції, яка раніше була не властива об’єкту нерухомості. 

Максимально просто задача пристосування до нової функції вирішується для великих 

будівель з просторими приміщеннями. Все частіше виникає потреба розгортати нові 

функції в будівлях промислового і транспортного призначення. До цього ж прийому 

можна віднести процес “сітізації” – розміщення офісів, магазинів, клубів, банків та ін. 

в малоповерховому житловому фонді або на перших поверхах малоповерхових 

будівель в центральних районах міст. 

 

Реконструкція лікувально-профілактичних закладів. 

Невідповідність певних будівель лікувально-профілактичного призначення 

сучасним вимогам перешкоджають обладнанню їх новим медичним обладнанням  та 

впровадженню в процес лікування нових технологій. Реконструкція лікувальних 

комплексів, як правило, супроводжується розширенням з будівництвом додаткових 

корпусів, надбудов та будівель поряд, а також приєднанням сусідніх будівель що 

підлягають реконструкції. В процесі реконструкції лікувально-профілактичних 

закладів широко використовується спосіб об’єднання різних будівель в єдину систему 

за допомогою галерей та підземних переходів. Прибудова (пристройка) у вигляді 

еркерів покращують інсоляцію приміщень та дозволяють організовувати рекреаційні 

зони. 

 

Реконструкція дитячих дошкільних закладів. 

Для дитячих дошкільних закладів оптимальним є розміщення в малоповерхових 

будівлях, які розташовані на відкритих та добре інсольованих територіях. 

Розміщення дитячих дошкільних закладів на нижніх поверхах можливе за умови 

організації достатніх ділянок для прогулянок або в будівлях, розташованих поблизу 

від садів, скверів та бульварів. 

Крім цього, розміщення дитячих закладів визначено санітарними та 

протипожежними вимогами і, як правило, ці заклади не повинні бути розміщені вище 

другого поверху. Планування вбудованих дитячих закладів жорстко визначається 

параметрами будівлі яка підлягає реконструкції, звідки неминучість певних відхилень 

від нормативних вимог: збільшення або зменшення площ певних приміщень, 

орієнтація частини спалень на несприятливу сторону світу; використання сходів 

житлової частини будівлі в якості аварійних виходів з дитячих закладів. Всі 

відхилення повинні бути узгоджені з органами санітарного та пожежного нагляду. 

 

Реконструкція підприємств торгівлі. 

Реконструкція об’єктів торгівлі та переобладнання будівель іншого 

функціонального призначення під торгові приміщення є найбільш розповсюдженим 

шляхом розвитку торгівлі. Це пояснюється високою економічною ефективністю 

капіталовкладень, які складають до 50 % від витрат на нове будівництво.  Існуюча в 

радянський період торгова мережа в більшості випадків не відповідає сучасним 



16 

  

технологіям торгівельного обслуговування. Накопичений після 1991  року досвід 

переобладнання будівель різного призначення під торгівлю дозволяє виділити 

наступні напрямки: влаштування вбудованих та вбудовано-прибудованих приміщень, 

трансформацію існуючих торгівельних площ. 

Влаштування вбудованих магазинів на перших поверхах житлових будинків 

породжую багато проблем, пов’язаних з комплексним рішенням архітектурного 

вигляду міської забудови, санітарно-гігієнічних та інших питань (організація входів, 

розвантаження товарів, функціональне зонування території та ін.). 

Реорганізація міських районів повинна забезпечувати комплексний характер 

заходів по реконструкції: поряд зі збереженням архітектурного середовища слід 

прагнути до комплексності торгівельного обслуговування для підвищення 

комфортності жилого середовища. 

Оновлення існуючих спеціалізованих торгівельних будівель розглядається у 

більшості випадків у вигляді технічного переобладнання без перепланування 

приміщень з заміною застарілого обладнання на нове, більш досконале та менш 

енергоємне, що дозволяє впроваджувати сучасні форми обслуговування. Одночасно, 

як правило, виконується заміна інженерних мереж, влаштування рамп та 

навантажувально-розванатажувальних пристроїв і т. п.. 

При реконструкції торгівельних будівель можна виділити два способи: по-перше, 

перепланування основних груп приміщень з заміною технологічного та інженерного 

обладнання; по-друге, розширенням торгівельних площ за рахунок використання 

суміжних приміщень, шляхом влаштування антресолей в межах надлишкової висоти 

торгівельних залів або додаткових прибудов. 

 

   

 Питання для самостійного контролю. 
 

1. Основні типи виробничих та житлових будівель. 

2. Загальна характеристика і типи житлових будинків. 

3. Чотири прийоми реконструкції об’єктів нерухомості. 

4. Особливості організації будівництва при реконструкції діючих виробничих об’єктів. 

5. Основна мета реконструкції житлових будинків. 

6. Вимоги до ліфтів, сміттєпроводів, водовідвідних пристроїв, входам, відмітка першого 

поверху. 

7. Висоти поверхів та приміщень житлових будинків. 

8. Замкнені подвір’я житлових будинків що підлягають реконструкції.  

9. Три прийоми реконструкції громадських будівель. 

10. Особливості реконструкції лікарняно-профілактичних закладів. 

11. Реконструкція дошкільних закладів. 

12. Різновиди реконструкції торгівельних приміщень. 
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Тема 3. ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ 

ЗБІЛЬШЕННЯМ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ В РОЗТЯГНУТІЙ ЗОНІ.  

  
3.1.    Класифікація методів підсилення залізобетонних конструкцій. 

 Підсилення конструкцій доволі вартісний і трудомісткий захід. У ряді випадків є 

можливість забезпечити подальшу надійну експлуатацію будівельних конструкцій без 

підсилення шляхом  зміни умов їх роботи: зменшенням постійних і тимчасових 

навантажень (наприклад, заміною важких утеплювачів на легкі, перекриттів, 

покрівельних настилів); зменшенням вантажопідйомності кранів, якщо це можливо за 

умовами експлуатації, або обмеженням їх зближення; зменшенням вібрації шляхом 

застосування ефективної віброізоляції і т.п. 

При неможливості забезпечення надійної роботи конструкцій зміною умов їх 

експлуатації для відновлення проектних експлуатаційних властивостей, а також їх 

підвищення в порівнянні з проектними, виконується підсилення конструкцій. 

В залежності від цілі розрахунок підсилення залізобетонних конструкцій 

виконують за умовами міцності, жорсткості або тріщиностійкості. 

При проектуванні підсилення конструкції вибір способу здійснюється після 

стадії перевірочних розрахунків, якими встановлюється імовірнісна схема 

руйнування. У загальному випадку руйнування згинальних, позацентрово-стиснутих 

і розтягнутих елементів відбувається: по розтягнутій зоні, по стиснутій, в зоні зрізу 

від дії поперечних сил, по просторовому перерізу від дії крутного моменту, місцевого 

зминання, відриву і продавлювання. Підсиленню підлягає найбільш слабка зона 

конструкції.  

Відомі методи підсилення залізобетонних конструкцій для полегшення вибору, в 

конкретних умовах найбільш ефективного, умовно класифіковані, виходячи з 

передбачуваної схеми руйнування конструкції, яка підсилюється. Класифікація 

методів підсилення приведена на рис. 3.1. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЇ 

ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗАМІНА КОНСТРУКЦІЙ 

РОЗБИРАННЯ 

ІСНУЮЧИХ З  

НАСТУПНИМ  

СПОРУДЖЕННЯМ 

“НОВИХ” 

ЗВЕДЕННЯ 

“НОВИХ” З 

НАСТУПНИМ 

РОЗБИРАННЯМ 

ІСНУЮЧИХ 

ЗВЕДЕННЯ 

“НОВИХ” БЕЗ 

РОБИРАННЯ 

ІСНУЮЧИХ 

ПІДСИЛЕННЯ 

РОЗТЯГНУТОЇ 

ЗОНИ 

ПІДСИЛЕННЯ 

СТИСНУТОЇ 

ЗОНИ 

ПІДСИЛЕННЯ 

ЗОНИ 

 ЗРІЗУ 

ПІДСИЛЕННЯ ПРИ КРУЧЕННІ, 

ПРИ МІСЦЕВОММУ 

СТИСКАННІ ЧИ 

ПРОДАВЛЮВАННІ 

ЗМІНОЮ 

РОЗРАХУНКО - 

ВОЇ СХЕМИ 

- приварювання 

додаткової 

розтягнутої 

арматури; 

- приклеюван - 

ням арматури. 

 

- нарощуванням 

стиснутої зони; 

- обоймами; 

- сорочками; 

-встановлен- 

ням додаткової 

стиснутої арма- 

 тури; 

- обмеженням 

поперечних 

деформацій. 

 

- нарощуванням; 

- обоймами; 

- сорочками; 

-встановлен- 

ням додаткової 

арматури у 

вигляді стержнів, 

планок і т.ін. 

 

- нарощуванням; 

- обоймами; 

-встановленням 

замкнутої попе - 

речної арматури; 

- збільшенням пло - 

щі обпирання. 

 

- зміною місця 

передачі наванта - 

ження; 

- збільшенням сту- 

пеня зовнішньої 

статичної невизна- 

чуванності; 

- збільшенням сту- 

пеня внутрішньої 

статичної невизна- 

чуванності. 

 Рис. 3.1. 
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Підсилення розтягнутої зони конструкцій виконується збільшенням площі 

поперечного перерізу робочої арматури шляхом встановлення додаткової арматури з 

забезпеченням її спільної роботи з конструкціями що підсилюються. 

Підсилення стиснутої зони залізобетонних конструкцій виконується 

збільшенням поперечного перерізу шляхом улаштування нарощування, обойм, 

сорочок, встановленням додаткової стиснутої арматури, обмеженням поперечних 

деформацій. 

Підсилення залізобетонних конструкцій в зоні зрізу на сприйняття 

поперечних сил виконується збільшенням розмірів поперечного перерізу 

конструкцій, установкою додаткової поперечної арматури в зоні зрізу з забезпеченням 

спільної роботи з конструкціями що підсилюються. 

Підсилення конструкцій на в сприйняття крутного моменту виконується 

збільшенням поперечного перерізу елемента, його армуванням, а також 

улаштуванням сталевих обойм, гільз і т. ін. 

Підсилення конструкцій при місцевому стисканні чи продавлюванні виконується 

збільшенням площі обпирання. 

У випадку можливого руйнування залізобетонних конструкцій за двома і більше 

зонами, а також при неможливості досягнення необхідного ступеня підвищення 

міцності шляхом підсилення тільки однієї зони, застосовується комбіноване 

підсилення (двох і більше зон) конструкцій. 

Окремою групою виділені методи підсилення, які змінюють початкову 

розрахункову схему конструкцій: зміна місця передачі навантаження на 

конструкцію; підвищення ступеня зовнішньої статичної невизначуваності шляхом 

введення додаткових в’язів; підвищення ступеня внутрішньої статичної 

невизначуваності улаштуванням затяжок, розпірок, шпренгелів, шарнірно-

стержневих ланцюгів. Ці методи дозволяють ефективно підвищити міцність 

залізобетонних конструкцій, але, як правило, зменшують габарити приміщень. 

При підсиленні для ефективного включення в спільну роботу додаткових 

елементів слід прагнути до максимального розвантаження конструкцій. Якщо 

підсилення залізобетонних конструкцій з метою підвищення їх міцності, жорсткості і 

тріщиностійкості виконують під навантаженням, всі перераховані групи методів 

підсилення ефективно виконувати з попереднім напруженням додаткових елементів 

або в’язів  (додаткові опори підклинюють, затяжки попередньо розтягують, розпірки 

стискають). 

Сильно ушкоджені конструкції (при руйнуванні більш 50 % перерізу стиснутої 

зони або 50  % площі робочої арматури) в більшості випадків доцільно замінювати 

новими. Заміна залізобетонних конструкцій може здійснюватися: розбиранням 

конструкцій з подальшим зведенням нових; зведенням нових з тимчасовим 

використанням в якості опалубки і подальшою розбиранням конструкцій, що 

замінюються або зведенням нових конструкцій без розбирання існуючих з виконанням 

заходів, по запобіганню їх обрушення. При цьому конструкція підсилення 

розраховується на повне діюче навантаження. 

При виборі методу підсилення конструкції в конкретних умовах необхідно 

враховувати прийнятність того або іншого методу, з точки зору технічного стану 

конструкції що підсилюється, агресивності, пожежо- і вибухонебезпечності 

середовища, можливості досягнення необхідного ступеня збільшення міцності, 

виконання підсилення без зупинки виробництва, в мінімальні терміни, з мінімальним 
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зменшенням габаритів приміщення, технологічності та економічності, естетичності і 

т.ін. 
  
  

3.2.    Підсилення розтягнутої зони залізобетонних конструкцій. 

 Підсилення розтягнутої зони виконується збільшенням площі поперечного 

перерізу робочої арматури конструкції що підсилюється, шляхом встановлення 

додаткової арматури в цій зоні з забезпеченням її сумісної роботи з конструкцією. 

Спільна робота додаткової арматури з конструкцією, що підсилюється забезпечується: 

     приварюванням до існуючої арматури; 

     приклеюванням до бетону розтягнутої зони. 
  
  

3.2.1. Забезпечення спільної роботи додаткової арматури приварюванням до 

існуючої арматурі. 

Приварювання додаткової розтягнутої арматури до існуючої арматури 

конструкції, що підсилюється в залежності від стану і товщини захисного шару, а 

також можливості збільшення розмірів поперечного перерізу проводиться: 

безпосередньо з'єднанням в нахлист з відбиттям захисного шару по довжині 

додаткової арматури (рис. 3.2, а); за допомогою коротишів діаметром, який перевищує 

товщину захисного шару (рис. 3.2 , б, в ); за допомогою скоб (рис. 3.2 , г). Після 

приварювання арматури в проектне положення на ділянці відновлюється захисний 

шар бетону. 
 

 
  

Рис. 3.2. Підсилення розтягнутої зони конструкцій приварюванням додаткової 

арматури: а - нахльосточним з'єднанням; б - за допомогою коротишів з боку 

розтягнутої зони; в - за допомогою коротишів з боку бічного захисного шару;       г 

- за допомогою скоб. 
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Приварювання додаткової арматури до існуючої попередньо - напружуваної 

арматури, а також не заведеної за грань опори на потрібну довжину 

ненапруженої арматури конструкції, що підсилюється, не допускається. 

Захисний шар бетону в місцях приварювання додаткової арматури, коротишів 

або скоб відбивається не менше ніж на половину діаметра існуючої арматури. Існуюча 

арматура в місцях зварювання повинна бути очищена від іржі, пилу і інших 

забруднень до чистого металу. 

У якості додаткової робочої арматури застосовують стержневу арматуру 

періодичного профілю або гладку, а також прокатні профілі. 

Коротиші і ділянки з'єднання скоб зі стержневої арматури приймають довжиною 

50...200 мм і розташовують за довжиною конструкції «в розбіг» з відстанню між ними 

вздовж стержнів не менше 20 де   - більший діаметр стержнів, які зварюються. 

З метою зменшення концентрації напружень, крихкості металу і ослаблення 

перерізу при виконанні зварних швів не допускається наявність опіків і підплавлення 

від дугового зварювання на поверхні робочих стержнів. Опіки повинні бути зачищені 

абразивним кругом вздовж стержня. При підсиленні конструкції під навантаженням 

приварювання додаткової арматури здійснюють за два проходи симетрично в 

напрямку від кінців конструкції до середини. Приварювання додаткової арматури до 

існуючої арматури конструкції, що підсилюється, яка розвантажується під час 

виконання робіт з підсилення, допускається виконувати за один прохід. 

Приварювання додаткової арматури до існуючої арматури конструкції, що 

підсилюється без попереднього її розвантаження не допускається, якщо напруження 

в робочій арматурі найбільш несприятливого перерізу конструкції перевищують 85% 

її межі текучості. Напруження в арматурі конструкції, що підсилюється визначають 

при фактично діючих навантаженнях, фактичній міцності бетону та арматури, площі 

поперечного перерізу арматури за вирахуванням перерізу зварюваного стержня 

конструкції, що підсилюється. 

При підсиленні конструкції без розвантаження додаткову арматуру доцільно 

попередньо напружувати термічним, механічним або комбінованим термомеханічним 

способами. При термічному способі додатковий стержень попередньо приварюють 

одним кінцем до існуючої арматурі, потім нагрівають стержень і приварюють його 

другий кінець. При електротермічному способі для нагрівання по стержню 

пропускають струм від зварювального трансформатора. Величина попереднього 

напруження контролюється по подовженню стержня або температурі його нагрівання. 

Необхідне подовження додаткового стержня визначається за формулою: 

                               (3.1) 

 

де σр – потрібне попереднє напруження;  l – довжина 

стержня між внутрішніми кінцями зварних швів;  Es – модуль пружності арматури.  

Необхідну температуру нагрівання додаткової арматури визначають за 

формулою:  

                                                                                                                        .                                (3.2) 

 

де α = 0.0012 - коефіцієнт температурного розширення для арматурної сталі;                  t 

- температура навколишнього середовища в момент натяжіння арматури. 

Температура нагріву не повинна перевищувати 400 С. 
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При механічному способі попереднього напруження до додаткового стержня, 

який приварюють одним кінцем до існуючої арматурі, з протилежного кінця 

приварюють натяжний пристрій у вигляді бовта з гайкою, а до існуючої арматури 

приварюють упор у вигляді відрізка труби з внутрішнім діаметром трохи більшим 

діаметра болта. Після закріплення кінців додаткова арматура приварюється до 

існуючої по довжині. Після натяжіння додаткової арматури натяжний пристрій 

відрізають і використовують повторно. Для створення попереднього натяжіння 

можливе використання стяжної муфти, включеної в стержень, що напружується. 

Для полегшення натяжіння механічним способом додаткові стержні одночасно 

нагрівають (термомеханічний спосіб). Величина попереднього напруження 

контролюється по подовженню стержня. 

Величина попереднього напруження додаткової арматури приймається в межах:  

                               .                                 (3.3)   
 

Максимальна величина попереднього 

напруження для дротяної арматури не повинна перевищувати 0.7 f0.2k, ad. 

З метою зменшення прогину та підвищення тріщиностійкості конструкції, що 

підсилюється величину попереднього напруження додаткової арматури приймають 

максимальною. 

Втрати попереднього напруження в додатковій арматурі визначаються, як для 

конструкцій з натяжінням арматури на бетон. 

 

 

3.2.2. Забезпечення спільної роботи додаткової арматури приклеюванням 

до бетону розтягнутої зони. 

При забезпеченні спільної роботи додаткової арматури і конструкції, що 

підсилюється приклеюванням за допомогою полімер розчину (рис. 3.3) додаткову 

листову і профільну арматуру розміщують на поверхні, а стержневу - у спеціально 

підготовлених пазах або в шарі полімер розчину. Крім того, додаткова робоча арматура 

може бути розміщена в збірних залізобетонних елементах підсилення, що 

приклеюються до розтягнутої зони конструкції. У випадку впливу агресивних 

середовищ, враховуючи високі захисні властивості полімер розчину, доцільно 

одночасно виконувати покриття на поверхні конструкції, що підсилюється. Сталеві 

листи захищають вогнезахисними і антикорозійними складами. Додаткову арматуру в 

розтягнутій зоні встановлюють за всією довжиною конструкції або на розрахункову 

довжину відповідно до епюри внутрішніх зусиль. 

Для підвищення ефективності анкерування додаткової листової арматури 

застосовують анкерні в’язі у вигляді відрізків стержневої арматури періодичного 

профілю, приварених до листа і заанкерованих в попередньо висвердлених в бетоні 

отворах , заповнених полімер розчином, або сталевих листів, приклеєних по бічних 

гранях конструкції, що підсилюється. 

При підсиленні розтягнутої зони приклеюванням додаткової арматури доцільно 

максимально розвантажити конструкцію, що підсилюється або створити попереднє 

напруження додаткової арматури. 
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В якості додаткової робочої арматури, яку приклеюють в розтягнутій зоні 

конструкції, що підсилюється , застосовують стержневу арматуру, арматурні канати, 

листовий прокат завтовшки 3...20 мм, прокатні профілі у вигляді швелерів, кутників, 

а також неметалеву арматуру на основі скляних, базальтових, вуглецевих і інших 

волокон. 

Роботи з підсилення розтягнутої зони конструкцій приклеюванням додаткової 

арматури або збірних залізобетонних елементів з додатковою арматурою роблять у 

наступній послідовності. Виконують підготовку поверхонь елементів, які. Сталеві 

листи з внутрішньої сторони очищають від іржі, окалини і обезжирюють ацетоном. 

Склеюванні бетонні поверхні конструкції, що підсилюється і збірного 

залізобетонного елемента не повинні мати виступів, сколів ребер, жирових плям, 

забруднень і пилу. Поверхні, які раніше піддавалися впливу агресивних середовищ, 

промивають чистою водою і сушать. Якщо агресивні середовища були кислими, то 

після промивання поверхні нейтралізують лужними складами і знову промивають і 

сушать. При великому обсязі робіт поверхні піддають піскоструйному очищенню та 

обезпилюванню за допомогою волосяних щіток та обдуванням стисненим, очищеним 

від масла і вологи, повітрям. Тріщини ін'єктують. Пази для розміщення стержневої 

арматури нарізають із застосуванням алмазного і твердосплавного механізованого 

інструменту. Потім елементи підсилення встановлюють у проектне положення і 

фіксують за допомогою тимчасових кріплень (підпірок, хомутів, фіксаторів тощо). 

Полімеррозчин для омонолічування стержневої арматури в пазах і 

антикорозійного покриття поверхні наносять вручну, методом заливки або 

Рис. 3.3. Підсилення розтягнутої зони конструкції приклеюванням додаткової арматури: 1 

– конструкція що підсилюється; 2 - шурф, 3 - анкер; 4 - листова арматура;  5 – полімер 

розчин; 6 - кутник; 7 - швелер; 8 - паз; 9 - стержнева арматура; 10 - обмазка з полімер 

розчину; 11 - збірний залізобетонний елемент; 12 - склотканина, 13 - тонкий лист з 

виштамповками; 14 - анкерна пластина. 
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розпилення. Полімер розчин в пазах між листовою арматурою або залізобетонним 

збірним елементом вводять ін'єктуванням через штуцер, який вкручується в отвір 

елемента підсилення. При цьому зазори по периметру шва попередньо герметизують 

полімер розчином того ж складу з додаванням наповнювача. 

При застосуванні додаткової арматури у вигляді швелерів перед установкою 

швелера в проектне положення необхідну кількість полімер розчину укладають на 

внутрішню поверхню профілю. Потім швелер піднімають у проектне положення і 

притягують до конструкції за допомогою тимчасових монтажних хомутів. Надлишки 

полімер розчину видавлюються в зазори між бічними гранями конструкції, що 

підсилюється і полицями профілю. 

При підсиленні збірних багатопустотних панелей перекриття для розміщення 

додаткової арматури використовуються порожнечі. Додаткова арматура може бути у 

вигляді окремих стержнів з фіксаторами для забезпечення захисного шару або 

каркасів . Додаткову арматуру встановлюють у порожнечі через отвори, пробиті з боку 

верхньої або нижньої граней плити, а порожнечі за допомогою бетононасосів 

заповнюють бетоном (рис. 3.4). 

З метою зменшення витрат матеріалів при підсиленні багатопустотних панелей 

додаткова арматура може встановлюватися не по всій довжині панелі, а порожнечі 

заповнюватися не на весь обсяг. Для цього по кінцях зони підсилення з боку верхньої 

або нижньої грані плити роблять щілини, на арматуру встановлюють фіксатори, 

вводять арматуру в порожнечі в середній зоні панелі, встановлюють тимчасові 

обмежувальні пластини, через щілини за допомогою патрубків порожнечі між 

обмежувальними пластинами заповнюють полімер розчином, після твердіння якого, 

обмежувальні пластини витягують, а щілини зашпаровують (рис. 3.5). 

 

Рис. 3.4. Підсилення багатопустотних панелей перекриття встановленням додаткової 

арматури: 1 - плита; 2 - зварний каркас, 3 – бетон. 

 

Рис. 3.5. Підсилення розтягнутої зони багатопустотних панелей встановленням додаткової 

арматури: а - при влаштуванні щілин зверху плити; б - при влаштуванні щілин знизу плити; 

1 -  плита що підсилюється; 2 – щілина; 3 - додаткова арматура; 

4 – фіксатор; 5 - обмежувальна пластина; 6 - патрубок; 7 – полімер розчин. 
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Товщина шару полімер розчину визначається з умови міцності контактного шва 

і повинна бути не менше 3, де   - діаметр додаткової арматури. 

У приопорних зонах збірних багатопустотних панелей, що підсилюються, 

виконують щілини, встановлюють тимчасові обмежувальні пластини у вигляді кола 

діаметром, рівним діаметру порожнечі, з прорізом для арматури. Потім монтують 

арматурний стержень і бетонують зони порожнечі на при опорних ділянках. Після 

набору бетоном міцності арматуру напружують натяжними болтами, які монтують 

через отвори з боку нижньої грані. При цьому встановлюють опалубку під отворами 

з боку нижньої грані. Потім простір порожнеч, що залишився, заповнюють бетонною 

сумішшю, після витримки якої знімають опалубку і обрізають виступаючі кінці 

натяжних болтів (рис. 3.6). 

 

Додаткова арматура для підсилення розтягнутої зони збірних панелей може 

встановлюватися в розширений шов між плитами з подальшим бетонуванням. При 

цьому повинна забезпечуватися спільна робота додаткової арматури з панелями що 

підсилюються шляхом влаштування насічки, шпонок на бічних гранях суміжних плит, 

а також застосуванням полімер розчину з високими адгезійними властивостями. 

Збірні залізобетонні елементи підсилення (звичайні та попередньо напружені) 

повинні бути запроектовані на навантаження, які діють в період виготовлення, 

транспортування і монтажу. Клас бетону елементів підсилення повинен бути не нижче 

фактичної міцності бетону конструкції, що підсилюється. Товщина збірного 

залізобетонного елемента з додатковою арматурою приймається не менше 50 мм. 

Кількість збірних залізобетонних елементів, розміщених по ширині перерізу 

конструкції, що підсилюється, може бути один і більше. 

 

 

3.3. Розрахунок міцності. 

  Розрахунок залізобетонних елементів, підсилених установкою додаткової 

арматури в розтягнутій зоні, проводиться як елементів суцільного перерізу (за умови 

забезпечення спільної роботи) у припущенні, що граничний стан підсилених 

конструкцій настає одночасно з досягненням існуючої та додатковою арматурою 

розрахункових опорів.  

Рис. 3.6. Підсилення збірних багатопустотних плит попередньо напруженою арматурою: 

а - плита в момент попереднього напруження арматури;  б – підсилена плита; 1 – плита 

що підсилюється; 2 - додаткова арматура; 3 - тимчасова обмежувальна пластина;, 4 - 

бетон; 5 - натяжний болт; 6 – опалубка. 
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При цьому в розрахунку підсилення, як і при перевірочних розрахунках 

конструкцій до підсилення, враховуються невиправні пошкодження та дефекти 

(корозія або обриви арматури, пошкодження бетону в стиснутій зоні і т.д.), а також 

можливі послаблення арматури при зварюванні зменшенням на 15% площі 

поперечного перерізу існуючої та додаткової арматури підсилення елементів, які 

знижують їх міцність.  

Розрахунок міцності конструкцій з посиленою розтягнутої зоною проводиться з 

умов: 

де h та y – відповідно, висота перерізу і відстань від розтягнутої грані до центра ваги 

перерізу конструкції, що підсилюється. 

Висота стиснутої зони визначається з умов: 

Розрахункова схема представлена на рис. 3.7. 

При цьому повинна виконуватися умова: 

                                                                                   

                                                                                                                                       .                            (3.6) 

-для згинальних 

-для позаценрово-розтягнутих 

-для позаценрово-стиснутих (3.4) 

-для згинальних 
-для позаценрово-розтягнутих 

-для позаценрово-стиснутих 

(3.5) 

Рис. 3.7. Розрахункова схема елементів з підсиленою розтягнутою зоною:  

а - поперечний переріз елемента; схема зусиль в перерізі елементів: б - що згинаються; в 

– позацентрово-стиснутих; г – позацентрово-розтягнутих. 
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де dred - приведена робоча висота перерізу визначається за формулою: 

 

                                                                                                       

                                           .                        (3.7) 

 

якщо умова (3.6) не виконується, то необхідно одночасно підсилити стиснуту зону 

конструкції. 

lim - гранична відносна висота стиснутої зони перерізу. При 

 визначенні lim напруження в розтягнутій арматурі приймаються по арматурі (що 

існує або додатковій) з більш високим розрахунковим опором. 

Розрахунок міцності перерізів елементів з підсиленою розтягнутої зоною, що 

мають полицю в стиснутій зоні, проводиться залежно від положення границі 

стиснутої зони. 

Розрахунок центрально-розтягнутих елементів, підсилених приварюванням 

додаткової арматури, проводиться з умови: 

 

                                                                          .                      (3.8) 

 

Додаткова арматура розміщується в поперечному перерізі підсиленого елемента 

симетрично. 

Довжина анкерування існуючої робочої арматури, до якої приварюють додаткову 

арматуру, для перерізу, в якому вони враховуються з повним розрахунковим опором, 

проводиться з урахуванням коефіцієнта: 

 

                                                                .                          (3.9) 

 

 

У разі підсилення розтягнутої зони конструкцій додатковою арматурою без 

попереднього напруження під навантаженням, що перевищує 65% розрахункового, 

розрахунок повинен проводитися за деформаційною моделі або до розрахункового 

опору додаткової арматури вводитися понижуючий коефіцієнт γs,ad = 0.9. 

При підсиленні розтягнутої зони конструкцій додатковою арматурою необхідно 

виконувати перевірку міцності зони зрізу на дію збільшеної поперечної сили.  

 

 

 

 

3.4. Розрахунок міцності контактного шва в розтягнутій зоні. 

Розрахунок міцності контактного шва між елементами підсилення і конструкцією 

що підсилюється проводиться по нормальному перерізу в місці найбільшого 

згинального моменту з умови: 

 

                                                                                      .                                    (3.10)    

 

Зсувне зусилля у контактному шві від зовнішнього навантаження в місці 

найбільшого згинального моменту визначається з умови рівноваги сил в нормальному 

перерізі (рис. 3.8): 
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                                                                      .              (3.11)    
 

 

Граничне зрушує зусилля, яке сприймається контактним швом, визначається за 

формулою: 

                                                     .                       (3.12) 
 

 

де  fcd,sh  1.58fctd  - розрахунковий опір бетону на зріз; Ash - площа контактного шва : 

Ash  lshb - для листової арматури збірних залізобетонних елементів; Ash  lsh  b1  2h1 

- для стержневої арматури, яка вклеюється в пазах; b1, h1 - ширина і глибина паза;        

lsh - розрахункова довжина контактного шва, яка приймається рівною відстані від 

розглядуваного нормального перерізу до торця, зменшена з урахуванням можливого 

відхилення напрямку розвитку тріщини на величину h (висота поперечного перерізу 

елемента); an - коефіцієнт умов роботи анкера при зсуві; fyd, Σ Aani - розрахунковий 

опір розтягуванню і сумарна площа поперечного перерізу анкерних стержнів на 

розрахунковій довжині контактного шва lsh;  - коефіцієнт, що визначається за 

формулою: 

 

                                                                           .                  (3.13)   

 

При комбінованому анкеруванні додаткової арматури (приклеювання по контакту 

плюс анкери) an  0.5. При забезпеченні анкерування додаткової арматури тільки за 

рахунок анкерів an  1. 

Глибина і діаметр шурфу під анкер в конструкції, що підсилюється підбирається 

залежно: 

 

                                                                                      .                     (3.14)  

 

де Ø0 та l0 – діаметр і глибина шурфа під анкер. 

 

Рис. 3.8. Розрахункова схема контактного шва. 
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Питання для самостійного контролю. 

 
1. Наведіть приклади забезпечення подальшої надійної експлуатації конструкцій будівель і 

споруд шляхом зміни умов їх роботи. 

2. Яким чином встановлюється ймовірна схема руйнування залізобетонних конструкцій 

будівель і споруд, що експлуатуються? 

3. Умовна класифікацію методів підсилення залізобетонних конструкцій будівель і споруд. 

4. У яких випадках застосовується комбіноване (дві і більше зони) підсилення залізобетонних 

конструкцій ? 

5. Якими методами проводиться заміна конструкцій будівель і споруд, що експлуатуються? 

6. Які фактори слід враховувати при виборі методу підсилення конструкції в конкретних 

умовах? 

7. Яким чином, у загальному випадку, проводиться посилення розтягнутої зони залізобетонних 

конструкцій ? 

8. Як забезпечується спільна робота додаткової арматури з конструкцією що підсилюється? 

9. Якими факторами визначається спосіб і як здійснюється приварювання до додаткової 

арматури до існуючої при підсиленні розтягнутої зони залізобетонних конструкцій? 

10. Яка арматура використовується в якості додаткової робочої арматури з приварюванням її 

до існуючої при підсиленні розтягнутої зони залізобетонних конструкцій? 

11. У яких випадках приварювання додаткової арматури до існуючої арматури конструкції, що 

підсилюється без попереднього розвантаження не допускається? 

12. Якими методами здійснюється і як контролюється попереднє напруження додаткової 

арматури при підсиленні залізобетонних конструкцій? 

13. У яких межах встановлюється величина попереднього напруження додаткової арматури? 

14. Наведіть приклади підсилення розтягнутої зони залізобетонних конструкцій 

приклеюванням додаткової арматури? 

15. Наведіть приклади підсилення розтягнутої зони залізобетонних багатопустотних панелей 

перекриття встановленням додаткової арматури. 

16. Яким чином у розрахунку міцності за нормальним перерізом підсилених залізобетонних 

елементів враховуються невиправні дефекти і пошкодження, а також можливі послаблення арматури 

при зварюванні? 

17. Викладіть алгоритм розрахунку міцності за нормальним перерізом підсилених в 

розтягнутій зоні залізобетонних елементів. 

18. Як виконується перевірка міцності контактного шва при підсиленні розтягнутої зони 

залізобетонних конструкцій? 

 

 

Тема 4. ПІДСИЛЕННЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ЗБІЛЬШЕННЯМ 

ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ У ЗОНІ ДІЇ ПОПЕРЕЧНИХ СИЛ. ПІДСИЛЕННЯ 

ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ ПРИ КРУЧЕНІ, МІСЦЕВОМУ 

СТИСКАННІ ТА ПРОДАВЛЮВАНІ. 
 

4.1. Загальні положення. 

 

Підсилення зони зрізу конструкцій проводиться збільшенням їх поперечного 

перерізу шляхом влаштування нарощування, залізобетонних обойм, сорочок, а також 

збільшенням поперечного армування шляхом улаштування додаткової поперечної 

арматури в зоні зрізу з забезпеченням спільної роботи з конструкцією. 

Додаткова поперечна арматура приймається у вигляді арматурних стержнів 

або сталевих смуг, нормальних чи похилих до поздовжньої осі конструкції. 
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Спільна робота нарощувань, обойм, сорочок з бетоном конструкції в зоні зрізу 

забезпечується, крім зв'язків зсуву (як при підсиленні стиснутої зони), що сприймають 

зсувне зусилля вздовж осі конструкції, улаштуванням поперечних зв'язків, що 

працюють на зсув (зріз) поперек осі конструкції в похилому перерізі. Поперечні 

зв'язки виконуються у вигляді поперечних арматурних стержнів, а також насічки і 

шпонок на бічних гранях конструкції що підсилюється. 

Спільна робота додаткової поперечної арматури з конструкцією що 

підсилюється забезпечується: приварюванням до існуючої арматури; приклеюванням 

до бетону в зоні зрізу; закріпленням кінців у верхній і нижній зонах за допомогою 

анкерних пристроїв. Після встановлення в проектне положення додаткова поперечна 

арматура бетонується або покривається антикорозійними і вогнезахисними складами. 

Відновлення міцності конструкцій з похилими тріщинами виконується шляхом 

ін'єктування тріщин полімер розчинами, які дозволяють отримати рівноміцність 

з'єднання частин конструкції. 

При влаштуванні нарощування з боку верхньої і нижньої граней конструкції 

(рис. 4.1, а) поперечні зв'язки виконують у вигляді скоб, приварених кінцями до 

оголеної поздовжньої арматури конструкції, яка виконує для них функцію анкера. 

Інтенсивність поперечних зв'язків на одиницю довжини елемента в цьому випадку 

повинна бути не менше інтенсивності існуючого поперечного армування:  

                                     

                                                                                                  .                                                             (4.1) 

 

При улаштуванні нарощування з боку бічних граней конструкції (рис. 4.1, б) на 

них виконують шпонки або насічку, а додаткову поперечну арматуру з'єднують 

зварюванням з арматурою конструкції, що підсилюється за допомогою пластин. У разі 

відсутності на бічних гранях шпонок або насічки в розрахунку бетон  нарощування не 

враховується. 
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Спільну роботу залізобетонних обойм і сорочок з конструкцією що 

підсилюється в зоні зрізу забезпечують, крім шпонок і насічки на контактній поверхні, 

встановленням додаткової поперечної арматури (рис. 4.2). У разі влаштування 

сорочки вільні кінці поперечної арматури приварюють до поздовжньої арматури 

конструкції або анкерують за допомогою додаткових анкерів (при тавровому перерізі). 

Додаткова поперечна арматура може встановлюватися в підготовлених пазах із 

закріпленням її полімер розчином. Арматура встановлюється перпендикулярно 

напрямку похилих тріщин або під кутом 45º (за відсутності похилих тріщин) з 

необхідною  довжиною анкерування в обидві сторони від тріщин, яка визначається за 

формулою: 

 

                                                             ,                                          (4.2) 

 

де fywd,ad   та Asw,ad   – розрахунковий опір и площа перерізу вклеєної арматури; 

    fcd,sh – розрахунковий опір зрізу бетону конструкції що підсилюється; 

    b', h'  - ширина та глибина пазу. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Підсилення зони зрізу конструкцій збільшенням поперечного перерізу:                       а 

- нарощуванням з боку верхньої і нижньої граней; б - нарощуванням з боку бічних граней: 1 

– конструкція що підсилюється, 2 - бетон нарощування, 3 - скоба, 4 - пластина,                        5 

- додаткова поперечна арматура, 6 - оголена арматура конструкції, 7 - насічка поверхні. 
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Додаткова поперечна стержнева арматура, закріплена по кінцях приварюванням 

до існуючої арматури або за допомогою анкерів, при підсиленні може виконуватися з 

попереднім напруженням. Попереднє напруження створюють наданням ухилу 

поперечним стержням  шляхом їх стягування попарно за допомогою стяжних болтів 

або загвинчуванням гайок на кінцях поперечних стержнів при їх нагріванні. Після 

виконання попереднього напруження гайки на болтах заварюють. Для запобігання 

закручування конструкції, що підсилюється напруження в поперечних стержнях 

повинно створюватися одночасно з обох сторін конструкції. 

Для закріплення додаткової поперечної арматури на конструкціях що 

підсилюються в зоні зрізу з боку верхньої і нижньої граней встановлюються анкерні 

пристрої у вигляді кутників або швелерів (рис. 4.3, а). При підсиленні конструкцій 

таврового перерізу кріпильні кутники встановлюються під полицею і анкерують 

болтами, які пропускають через отвори в полиці (рис. 4.3, б).  

Встановлення додаткової поперечної арматури, похилої до поздовжньої осі 

елемента і закріпленої по кінцях, виконується в спеціально  утворені на бічних 

поверхнях борозни, які потім заповнюють полімер розчином (рис. 4.3, в). 

 

 

Рис. 4.2. Підсилення зони зрізу конструкцій збільшенням поперечного перерізу: 

а - сорочкою при прямокутному перерізі; б - сорочкою при тавровому перерізі; в - обоймою, 

1 – конструкція що підсилюється, 2 - монолітний бетон, 3 - додаткова поперечна арматура,        

4 - насічка поверхні, 5 - анкерна пластина. 
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Коефіцієнти умов роботи бетону нарощування і додаткової поперечної арматури 

в зоні зрізу приймаються рівними: 

- за відсутності в момент підсилення похилих тріщин в зоні зрізу 

 

 

- при наявності в момент підсилення похилих тріщин в зоні зрізу і 

посиленні додатковою поперечною арматурою з попередніми напруженням 

 

 

- при наявності в момент підсилення похилих тріщин в зоні зрізу і 

посиленні додатковою поперечною арматурою без попереднього напруження 

 

 

Площа поперечного перерізу додаткової поперечної арматури і товщина 

нарощування визначається розрахунком. 

Величина попереднього напруження додаткової поперечної арматури 

приймається рівною 70...100 МПа. 

 

 

4.2. Розрахунок міцності. 
Розрахунок міцності залізобетонних конструкцій з підсиленою зоною зрізу на 

дію поперечних сил проводиться з урахуванням спільної роботи елементів підсилення 

Рис. 4.3. Підсилення зони зрізу конструкцій встановленням додаткової поперечної арматури: 

а - збірної балки; б - балки монолітного перекриття; в – балки з похилими стержнями, 1 – 

конструкція що підсилюється, 2 - кутник, 3 - швелер, 4 - стяжний болт,        5 - болт, 6 - 

додаткова поперечна арматура, 7 – накладна арматура, 8 - борозни на бічній поверхні, 9 - 

існуюча арматура. 
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з конструкцією що підсилюється і коефіцієнтів умов роботи додаткового бетону і 

поперечної арматури (γc,ad, γsw,ad).  

Для забезпечення міцності по похилій смузі між похилими тріщинами 

підсиленої конструкції повинна виконуватися умова: 

                                                                             .                              (4.3) 

 

де ηw1 – коефіцієнт, який враховує вплив хомутів, нормальних до поздовжньої осі 

конструкції 

                                                                       .                                              (4.4) 

 

                                                  .                              (4.5) 

 

                                                                                                    .                            (4.6) 

 

де Asw,ad, sad – відповідно площа поперечного перерізу та крок додаткової поперечної 

арматури; 

                                                                                .                                          (4.7) 

β4 = 0.01 (тут  fcd,ad в МПа); 

                                                                                                   

                                                                                            .                    (4.8) 

 

 

де fcd, fcd,ad – відповідно розрахунковий опір стисканню бетону конструкції та бетону 

нарощування. 

Розрахунок підсилених залізобетонних конструкцій на дію поперечної сили для 

забезпечення міцності по похилій тріщині виконується (рис. 4.4) з умови: 

                                                               .                                (4.9) 

 

де Vcd - поперечне зусилля, яке сприймає бетон підсиленою конструкції 

 

                                                                       .                                            (4.10) 

                                                     

                                                                              .                     (4.11)          

 

                                                                                .                      (4.12) 

 

 

fctd, fctd,ad - розрахунковий опір розтягуванню відповідно бетону конструкції і бетону 

нарощування; ηс3, ηс2, ηf, ηN – коеф., які приймають відповідно до ДБН; 

 Vsw  - поперечне зусилля, яке сприймає поперечна арматура, нормальна до 

поздовжньої осі конструкції, що підсилюється: 

                                                                                         .                                        (4.13) 

                                                               .                     (4.14) 

 

Sad - крок додаткової поперечної арматури, приймається: при висоті перерізу 

конструкції з урахуванням нарощування, що дорівнює або менше 450 мм - не більше 

0,5(h + h´
ad)  і не більше 150 мм; при висоті перерізу конструкції з урахуванням 

нарощування понад 450 мм - не більше 1/3 (h + h´
ad) і не більше 500 мм; 
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 Vs,inc - поперечне зусилля, яке сприймає додаткова похила поперечна арматура, 

що перетинає небезпечну похилу тріщину 

                                                                  .                                        (4.15) 

 

Θ - кут нахилу додаткової поперечної арматури до поздовжньої осі конструкції;  

As,inc,ad - площа перерізу додаткової похилої поперечної арматури, що перетинає 

небезпечну похилу тріщину. 

Довжина проекції небезпечної похилої тріщини на поздовжню вісь конструкції 

приймається з мінімуму виразу ( Vcd + Vsw + Vs,inc),  де у вираз для Vcd замість linc 

підставляється linc,cr, при цьому значення linc,cr приймається не більше 2 (d + h´
ad) і не 

більше значення linc, а також не менше (d + h´
ad), якщо linc ≥ d + h´

ad. 

 При дії на конструкцію, що підсилюється зосереджених сил значення linc 

приймають рівними відстаням від опори до точок прикладання цих сил. 

При дії на конструкцію, що підсилюється рівномірно розподіленого 

навантаження q значення linc,cr  для розрахунку Vsw приймається рівним найменшої з 

трьох величин:  

 

 

Тоді значення linc для розрахунку Vcd обчислюється у разі:   

Рис. 4.4. Схема зусиль у похилому перерізі підсиленої конструкції. 
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- якщо linc,cr  = linc - за формулою 

                                                                              .                                       (4.16) 

 

 

- якщо linc,cr  = 2 (d + h´
ad) або , а також linc,cr  = d + h´

ad   - за формулою 

                                                                             .                                           (4.17) 

 

 

  Значення поперечної сили приймається рівним 

                                                                                     .                                          (4.18) 

 

 де Vmax - поперечна сила в опорному перерізі конструкції що підсилюється. 

  Якщо перед підсиленням конструкції виявлені похилі тріщини в зоні зрізу, то 

довжина проекції небезпечної похилої тріщини на поздовжню вісь linc,cr приймається 

рівною фактичній довжині проекції магістральної похилої тріщини, якщо вона менше 

її розрахункового значення. 

Відстань між поперечними стержнями конструкції що підсилюється і 

додатковими поперечними стержнями, а також між кінцем попереднього і початком 

наступного похилого додаткового стержня за довжиною зони зрізу не повинна 

перевищувати величини 

                                                                                            

                                            .                               (4.19)   

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Підсилення коротких консолей. 
Підсилення коротких консолей колон, що працюють переважно на зріз, 

проводиться збільшенням їх поперечного перерізу шляхом нарощування, а також 

встановленням додаткової горизонтальної або похилої попередньо напруженої 

арматури. 

Нарощування консолей (рис. 4.5, а) проводиться, як правило, знизу з 

установкою додаткової замкнутої поперечної арматури діаметром не менше 6 мм. 

Клас бетону нарощування приймається не менш як клас бетону консолі що 

підсилюється. Поперечна арматура нарощування з'єднується з оголеною арматурою 

колони. Крок додаткової поперечної арматури повинен бути не більше чверті вильоту 

консолі і не більше 150 мм. Мінімальний відсоток поперечного армування 

приймається не менше 1 %. Необхідна висота нарощування визначається розрахунком 

і повинна становити не менше довжини вильоту консолі. 

При необхідності одночасного підсилення консолі і стиснутої зони частини 

колон нижче консолі застосовується нарощування на всю висоту під консольної 

частини колони (рис. 4.5, б). 
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Додаткову похилу або горизонтальну поперечну арматуру встановлюють по 

бічних гранях консолей і закріплюють по кінцях за допомогою металевих кріпильних 

елементів (рис. 4.6). Попереднє напруження створюють шляхом взаємного стягування 

за допомогою стяжних болтів або загвинчуванням гайок по кінцях в поєднанні з 

нагріванням додаткової арматури. Необхідна площа поперечного перерізу додаткової 

поперечної арматури визначається розрахунком. 

 

 

 

4.4 . Підсилення при крученні. 

Підсилення конструкцій при крученні проводиться збільшенням їх поперечного 

перерізу шляхом влаштування залізобетонних обойм з додатковою поздовжньої і 

Рис. 4.5. Підсилення коротких консолей колон: а - нарощуванням; б - нарощуванням за 

довжиною підконсольної частини: 1 – консоль що підсилюється, 2 - бетон нарощування,       

3 - замкнута арматура, 4 - похила поперечна арматура, 5 - скоби, 6 - оголена арматура 

колони, 7 – насічка. 

Рис. 4.6. Підсилення коротких консолей колон встановленням додаткової попередньо 

напруженої поперечної арматури: а, в - похилої; б - горизонтальної, 1 – консоль що 

підсилюється, 2 - похила арматура, 3 - горизонтальна арматура, 4 - кутник-накладка,           5 

- упор, 6 - кутник, 7 - стяжний болт, 8 – гайка. 
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поперечної арматурою із забезпеченням спільної роботи з бетоном конструкцій (рис. 

4.7, а). Спільна робота бетону обойм з бетоном конструкції, що підсилюється 

забезпечується улаштуванням шпонок і насічки, а також за допомогою поперечних 

зв'язків у вигляді скоб, що з'єднують додаткову арматуру підсилення з існуючою 

арматурою конструкції що підсилюється. 

В'язані поперечні хомути повинні бути замкненими з надійним анкеруванням 

по кінцях. Зварні поперечні стержні повинні бути приварені до кутових поздовжнім 

стержням, утворюючи замкнутий контур. Клас бетону обойм приймається не нижче 

класу бетону конструкції, що підсилюється. 

Додаткова поперечна арматура, встановлена за периметром перерізу і 

заанкерована по кінцях за допомогою кутників, може виконуватися з попереднім 

напруженням шляхом взаємного стягування стержнів за допомогою стяжних болтів. 

Величина попереднього напруження додаткової поперечної арматури приймається 

рівною 70 ... 100 МПа. Після виконання попереднього напруження на додатковій 

поперечній арматурі утворюють захисний шар бетону (рис. 4.7 , б). 

 

Коефіцієнти умов роботи бетону обойми і додаткової поздовжньої арматури в 

зоні дії крутних і згинальних моментів приймаються рівними:  

- при підсиленні під навантаженням, що не перевищує 65 % від 

розрахункового, 

γc,ad = 1,     γs,ad = 1,     γsw,ad = 1; 

-  при неможливості досягнення необхідного ступеня розвантаження 

γc,ad = 0,9,     γs,ad = 0,9,     γsw,ad = 0,7. 

  Коефіцієнти умов роботи додаткового бетону та поперечної арматури в зоні дії 

крутних моментів і поперечних сил приймаються рівними: 

-  за відсутності перед підсиленням спіральних або похилих тріщин 

γc,ad = 1,     γsw,ad = 1; 

-  при наявності спіральних або похилих тріщин при підсиленні 

додатковою поперечною арматурою без попереднього напруження 

Рис. 4.7. Підсилення конструкцій при крученні залізобетонною обоймою:  

а - з поперечною арматурою без попереднього напруження; б - з попередньо напруженою 

поперечною арматурою: 1 – конструкція що підсилюється, 2 - бетон обойми, 3 - замкнена 

поперечна арматура, 4 - попередньо напружена поперечна арматура, 5 - поздовжня арматура 

обойми, 6 - кутник, 7 - стяжний болт, 8 – насічка. 
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γc,ad = 0,7,     γsw,ad = 0,7; 

-  при наявності спіральних або похилих тріщин при підсиленні попередньо 

напруженої додаткової поперечною арматурою 

γc,ad = 0,9,     γsw,ad = 0,9. 

  Крок додаткових поперечних стрижнів біля грані, яка паралельна площині згину 

приймається рівним: 

-  при висоті перерізу підсиленого елемента не більше 450 мм не більше 

0,5 (d + h´
ad + had) і не більше 150мм; 

-  при висоті перерізу підсиленого елемента більше 450 мм не більше 

1/3 (d + h´
ad +had) і не більше 500мм. 

Крок додаткових поперечних стержнів біля грані, яка перпендикулярна 

площини згину приймається рівним не більше ( 2b + bad) і не більше 600 мм. 

Розрахунок міцності підсилених залізобетонних конструкцій на дію крутних 

моментів проводиться з урахуванням спільної роботи елементів підсилення з 

конструкцією що підсилюється та застосуванням коефіцієнтів умов роботи бетону та 

арматури: γc,ad, γs,ad, γsw,ad. 

  

 

4.5. Посилення при місцевому стисканні і продавлюванні. 
Підсилення конструкцій при місцевому зминанні і продавлюванні виконується 

збільшенням площі обпирання конструкцій які розташовані вище шляхом 

влаштування залізобетонних опорних обойм і просторових сталевих розпірок. 

При влаштуванні залізобетонних опорних обойм (рис. 4.8) спільна робота з 

конструкцією що підсилюється забезпечується улаштуванням на контактній поверхні 

шпонок і насічки. Додаткова поперечна арматура обойм в обох напрямках з'єднується 

зварюванням з оголеною арматурою конструкції. Конструктивні вимоги при 

влаштуванні опорних обойм, аналогічні, як при підсиленні коротких консолей. 

Просторові сталеві розпірки складаються з нижньої обв'язки, встановленої на 

цементно-піщаному розчині, верхній кутовий обв'язки, що охоплює по периметру 

опорну залізобетонну обойму на колоні, і сталевих підкосів, що з'єднують обв'язки 

між собою (рис. 4.9).  

Рис. 4.8. Підсилення при продавлюванні влаштуванням опорної залізобетонної обойми:      1 

– конструкція що підсилюється, 2 - бетон обойми, 3 - колона, 4 - арматура обойми,             5 

– арматура що облямовує, 6 - коротиші, 7 - оголена арматура колони, 8 - насічка поверхні. 
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Розрахункові зусилля в елементах просторових сталевих розпірок визначаються 

як у статично визначеній просторовій фермі. Перерізи сталевих елементів 

визначаються розрахунком. 

 

 

Питання для самоконтролю. 

 
Підсилення зони зрізу. 

1. Яким чином, в загальному випадку, проводиться підсилення зони зрізу залізобетонних 

конструкцій що експлуатуються ? 

2. Як забезпечується спільна робота додаткових бетону і поперечної арматури з конструкцією 

що підсилюється в зоні зрізу залізобетонного елементу ? 

3. Яким чином проводиться відновлення міцності залізобетонних конструкцій з похилими 

тріщинами в зоні зрізу ? 

4. Наведіть приклади підсилення зони зрізу залізобетонних конструкцій влаштуванням 

нарощування, залізобетонної сорочки і обойми. 

5. З якою метою і як здійснюється попереднє напруження додаткової поперечної арматури 

при підсиленні зони зрізу ? 

6. Чому рівні коефіцієнти умов роботи додаткового бетону і поперечної арматури при 

розрахунку міцності по похилому перерізі підсилених залізобетонних елементів ? 

7. Наведіть приклади і конструктивні вимоги при підсиленні зони зрізу коротких 

залізобетонних консолей. 

8. Алгоритм розрахунку міцності по похилому перерізу при підсилених зони зрізу 

залізобетонних елементів. 

 

Підсилення при крученні, місцевому стисканні і продавлюванні. 

9. Як, в загальному випадку, проводиться підсилення залізобетонних конструкцій що 

експлуатуються при крученні ? 

10. Як забезпечується спільна робота додаткового бетону і поперечної арматури при крученні 

з залізобетонним елементом що підсилюється ? 

11. Наведіть приклади підсилення залізобетонних елементів при крученні.  

12. Чому дорівнюють коефіцієнти умов роботи додаткового бетону та арматури при 

розрахунку міцності підсилених залізобетонних елементів при крученні ? 

13. Наведіть приклади підсилення залізобетонних елементів при місцевому стисканні і 

продавлюванні.   
 

Тема 5. МЕТОДИ ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ЗІ ЗМІНОЮ ЇХ 

РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ. 

Рис. 4.9. Підсилення при продавлюванні влаштуванням просторових розпірок:  

1 – конструкція що підсилюється, 2 - нижня обв'язка з кутників, 3 - верхня обв'язка з 

кутників, 4 - опорна залізобетонна обойма, 5 - просторові розпірки з кутників. 
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Підсилення конструкцій зі зміною розрахункової схеми виконується зміною 

місця передачі навантажень на конструкцію; підвищенням ступеня зовнішньої 

статичної невизначеності шляхом влаштування додаткових жорстких і пружних 

опор, постановкою додаткових зв'язків при забезпеченні нерозрізності і просторової 

роботи конструкцій; підвищенням ступеня внутрішньої статичної 

невизначеності шляхом влаштування затяжок, розпірок,   шпренгелів, шарнірно-

стержневих ланцюгів. 

 

5.1.  Зміна місця передачі навантаження 
Зміна місця передачі навантаження на конструкцію роблять за допомогою 

спеціальних розподільних пристроїв, які дозволяють добитися перерозподілу 

зосереджених навантажень на існуючі конструкції та зменшення в них згинальних 

моментів. Розподільні пристрої можуть бути залізобетонними або металевими і 

розташовуватися зверху чи знизу конструкції. Характерною особливістю цього 

методу підсилення є наявність зазору між конструкцією що підсилюється і 

розподільним пристроєм за довжиною між точками контакту. Зазор повинен бути не 

менше максимальної величини прогину вище розташованого елемента 

(розподільного пристрою або конструкції, що підсилюється). 

При встановленні розподільних пристроїв зверху конструкції, що 

підсилюється (рис. 5.1, а) зменшується трудомісткість виробництва робіт з 

підсилення, але створюються перешкоди для пересування людей і транспорту, 

утворюються перепади відміток перекриття. Навантаження від розподільних 

пристроїв на існуючу конструкцію передається через опорні подушки, що 

представляють собою сталеві пластини, укладені на цементно-піщаному розподільні 

пристрої підвішуються знизу конструкції, що підсилюється                (рис. 5.1, б). 

Навантаження на розподільні пристрої в цьому випадку передається за допомогою 

стійок, пропущених через отвори в перекритті. Навантаження від розподільних 

 

а 

б 

Рис. 5.1. Підсилення конструкцій зміною місця передачі навантаження: 

а - при розташуванні розподільних пристроїв зверху конструкції; б - те ж, знизу конструкції; 

1 – конструкція що підсилюється, 2 - розподільна балка, 3 - опорна пластина,  4 - цементно-

піщаний розчин, 5 - тяжі, 6 - стійка, 7 - отвори в плиті. 
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пристроїв на існуючу конструкцію передається через підвіски, які представляють 

собою сталеві тяжі, пропущені в отвори перекриття і закріплених за допомогою 

пластин на цементно-піщаному розчині. 

У разі потреби повної передачі додаткового навантаження з однієї конструкції 

на інші опори розподільні пристрої розміщують за межами конструкції, що 

підсилюється (рис. 5.2). 

 

5.2. Підвищення ступеня зовнішньої статичної невизначеності 
Підсилення конструкцій  підведенням  додаткових жорстких опор -  

ефективний метод підсилення, що дозволяє багаторазово збільшити навантаження на 

конструкції. Метод застосовується, коли існує можливість зменшення габаритів 

приміщення. До жорстких відносяться опори, осадка яких порівнянна з осадкою 

існуючих опор (не більше 10 % від прогину конструкції, що підсилюється ) і якою 

можна знехтувати при розрахунку. 

Додаткові жорсткі опори виконують у вигляді одиночних стійок з 

самостійними фундаментами, підкосів і підвісок зі спиранням на існуючі 

конструкції. Додаткові жорсткі опори виготовляють із залізобетону або металу. 

При влаштуванні додаткових жорстких опор зі спиранням на самостійні 

фундаменти (рис. 5.3) слід враховувати, що основа під підошвою існуючих 

фундаментів ущільнена в результаті тривалої дії навантаження, тому для зменшення 

осадки фундаменту додаткової опори грунт під ним попередньо обтискують або 

влаштовують під ним розвинену подушку з піску та щебеню, яка розподіляє тиск на 

основу. 

Додаткові жорсткі опори у вигляді підкосів (рис. 5.4, а) і підвісок (рис. 5.4, б) 

передають навантаження на існуючі фундаменти, що дозволяє уникнути осадки, хоча в 

ряді випадків і вимагає їх попереднього підсилення. У разі передачі навантаження від 

 

а 

б 

Рис. 5.2. Повна передача додаткового навантаження на інші конструкції: 

а - за допомогою стійок на перекриття що розташоване знизу, б - за допомогою розподільної 

балки на ригелі перекриття; 1 - розвантажувальна конструкція, 2 - конструкція, на яку 

передається додаткове навантаження, 3 - стійка, 4 - розподільна балка, 5 - отвори в перекритті. 
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додаткових підкосів на колони для сприйняття розпору що виникає влаштовують 

затяжки. 

 

 

Для включення додаткових жорстких опор у спільну роботу проводиться 

обов'язкове підклинювання конструкцій за допомогою домкратів і клинів. При 

підсиленні конструкцій додатковими жорсткими опорами слід максимально 

розвантажити конструкцію, що підсилюється на момент підсилення, оскільки 

перерозподілятися за новою схемою буде тільки навантаження, прикладене до 

конструкції після підведення опори.  

При неможливості ефективного розвантаження конструкції, що підсилюється 

виконується попередній підйом конструкції, що підсилюється в місці встановлення 

додаткової опори. 

Підйом проводиться силою 

 

Рис. 5.3. Підсилення конструкції додатковою жорсткої опорою з самостійним фундаментом:         1 

– конструкція що підсилюється; 2 - стійка додаткової опори; 3 - фундамент опори; 4 - піщано-

щебенева подушка; 5 – надріз. 

 

а 

Рис. 5.4. Підсилення додатковими жорсткими опорами у вигляді: а - підкосів; б – підвісок. 
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                                          R R
u
R

ad 
,                                               (5.1) 

де Ru - реакція додаткової опори від повного навантаження; Rad - реакція додаткової 

опори від навантаження, прикладеного до конструкції після підсилення. 

 

Зусилля підйому конструкції R може також визначатися виходячи з величини 

прогину конструкції що підсилюється. 

За відсутності верхньої арматури або малої площі її перерізу над додатковою 

опорою, конструкція після утворення тріщин розглядається як розрізна. У цьому 

випадку виконується збільшення ширини опори для конструкції, що підсилюється на 

додаткову опору, що враховує можливе відхилення у розвитку тріщин, або формується 

магістральний напрям тріщини шляхом надрізу конструкції зверху по осі додаткової 

опори глибиною не менше 50 мм (див. рис. 5.3, поз. 5) . 

 Додаткові пружні опори менш ефективні, однак дозволяють меншою мірою 

зменшувати вільний простір приміщень. До пружних опор відносяться додаткові 

опори , осадка яких порівнянна з прогином конструкції, що підсилюється (більше  10 

% від прогину). Додаткові пружні опори створюють за допомогою балок 

(залізобетонних або металевих ) (рис. 5.5, а, б), металевих ферм (рис. 5.5, в) або 

підвісок, розташованих з боку верхньої, нижньої або бічних граней конструкції, що 

підсилюється і спирається на опорні частини конструкції або самостійні опори. 

Навантаження від конструкції, що підсилюється передається через розклинюючи 

прокладки, що дозволяють включити додаткові пружні опори в спільну роботу. 

При влаштуванні додаткових пружних опор також слід максимально 

розвантажити конструкцію, що підсилюється, оскільки за новою схемою буде 

перерозподілятися тільки навантаження, прикладена після підсилення. 

Для посилення згинальних великопрольотних конструкцій багатопрольотних 

будівель ефективно виконувати додаткові пружні опори у вигляді двоконсольних 

кронштейнів. Кронштейни виконуються за допомогою прокатних профілів, які 

спираються на оголовок колон (рис. 5.6, а), або за допомогою трикутних ферм           

(рис. 5.6, б). Кронштейни встановлюють попарно з боку бічних граней конструкції, 

Рис. 5.5. Посилення конструкцій додатковими пружними опорами у вигляді: а, б - балок,         

в - трикутної ферми. 
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що підсилюється, з'єднують між собою опорними елементами і планками. Висоту 

опорної частини кронштейнів приймають рівною висоті опорних частин балок що 

підсилюються. Довжина вильоту консолей не перевищує 1/4...1/6 прольоту 

конструкції що підсилюється. 
 

Опорні елементи кронштейнів виконують у вигляді накладок у вигляді сідла, 

встановлюваних зверху суміжних балок що підсилюються (рис. 5.6, б) або у вигляді 

опорного листа товщиною 20...30 мм, що вставляється в зазор між збірними балками, 

який передає навантаження через розподільну накладку на оголовок колони (рис. 5.6, 

в). При цьому опорні елементи не повинні бути жорстко закріплені, а мати можливість 

зсуву на рівні грані в обидві сторони на 5 ... 10 мм. 

Включення кронштейнів у спільну роботу досягається розклиненням з 

контролем прогину або підвіскою тарованого вантажу вагою, рівною величині 

опорної реакції (5.1), і укладкою в зазор що утворився фіксуючих прокладок. 

Для спирання елементів додаткових опор на існуючі колони на останніх 

влаштовують спеціальні опорні хомути. Опорні хомути можуть бути як 

залізобетонними, так і металевими з наступним обетонуванням або без нього. 

Залізобетонні опорні хомути (рис. 5.7, а) армують, аналогічно коротким 

консолям, похилою або замкнутою горизонтальною арматурою. Перед 

улаштуванням опорних хомутів бетонна поверхня колони сколюється на товщину 

захисного шару бетону. Поперечну арматуру приварюють до оголеної арматури 

колон. 

Металеві опорні хомути (рис. 5.7, б) виконують із швелерів, які приварюють 

до оголеної арматури колон. Перед приварюванням відрізки швелерів встановлюють 

в проектне положення і з'єднують між собою стяжними болтами. При наявності 

зазорів між швелерами і оголеною арматурою встановлюють металеві прокладки. 

Рис. 5.6. Підсилення конструкцій додатковими пружними опорами у вигляді двоконсольних кронштейнів: 

а - з прокатних профілів, б, в - з трикутних ферм: 1 -  конструкція що підсилюється, 2 - сталева балка,              3 

- ребра жорсткості, 4 - з'єднувальний стержень або пластина, 5 - опорний столик, 6 – з’єднувальна накладка, 

7 - кутник, 8 - опорний елемент, 9 - тяж, 10 – упор. 
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Металеві опорні хомути (рис. 5.7, в), що складаються з верхньої опори, яка 

приварюється до оголеної арматури колони, тяжів і опорного столика, дозволяють 

створювати попереднє напруження додаткових опор. 

 

 

 

Підсилення багатопрольотних шарнірно опертих конструкцій може 

проводитися   встановленням   додаткових   зв'язків   над   опорами  у вигляді над 

опорної арматури з метою забезпечення нерозрізності конструкції що підсилюється. 

Додаткова надопорна арматура може встановлюватися при нарощуванні у верхній 

зоні конструкцій при бетонуванні розширених швів між плитами перекриття або 

розкритих пустот суміжних багатопустотних панелей           (рис. 5.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.7. Опорні хомути: а - залізобетонний; б - сталевий з набетонуванням; в - сталевий,          1 

- колона, 2 - ригель, 3 - бетон хомута, 4 - конічна шайба, 5 - поперечна арматура хомута,           6 

- швелер, 7 - оголена арматура колони, 8 - стяжний болт, 9 - зварний шов, 10 - тяж,                 11 - 

опорний кутник, 10 - ребра жорсткості, 13 - пластина, 14 - пластина з рифленою поверхнею. 
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. 

5.3. Підвищення ступеня внутрішньої статичної невизначеності 
У загальному випадку підсилення конструкцій підвищенням ступеня 

внутрішньої статичної невизначеності проводиться включенням у спільну роботу з  

конструкцією що підсилюється інших конструкцій, влаштуванням попередньо 

напружених затяжок, шпренгелів, шарнірно - стержневих ланцюгів , розпірок з 

передачею додаткових зусиль на конструкцію. 

Підсилення балок шляхом включення їх у спільну роботу з залізобетонними 

плитами настилу виконують встановленням додаткових упорів, які перешкоджають 

зрушенню настилу відносно балок. При підсиленні без попереднього розвантаження 

комбінована конструкція сприймає тільки на ту частину навантаження, яка 

прикладена після підсилення. 

 

5.3.1. Улаштування попередньо напружених затяжок 
При забезпеченні спільної роботи додаткової арматури з конструкцією що 

підсилюється тільки закріпленням по кінцях за допомогою анкерних пристроїв, без 

зчеплення її в прольоті з бетоном конструкції, додаткова арматура виконує функцію 

затяжки. 

Рис. 5.8. Підсилення конструкцій шляхом забезпечення їх нерозрізності: а - при бетонуванні 

пустот багатопустотних плит; б - при бетонуванні розширених швів між плитами; 1 – плити 

що підсилюються, 2 - ригель, 3 - арматурний каркас, 4 - отвори в плитах, 5 – бетон. 
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Залежно від місця закріплення кінців додаткової арматури можуть бути 

горизонтальна (рис. 5.9, а) і шпренгельна (рис. 5.9, б) затяжки, а також їх поєднання 

(рис. 5.9, в). 

Для включення додаткової арматури у вигляді затяжок в роботу, передбачається 

її попереднє напруження з обов'язковим контролем величини напруження. 

Затягування виконують, зазвичай, з арматурних стержнів діаметром          12...40 

мм, інколи - з прокатних профілів. На кінцях затяжки, як правило, мають різьблення з 

гайками для ліквідації початкових вигинів стержнів і обтиску анкерів у вузлах 

сполучення з конструкцією. Після корегування довжини затяжок гайки на їх кінцях 

зварюють з болтом. 

Конструкція анкерних пристроїв залежить від місця їх закріплення на 

конструкції що підсилюється. Для балкових конструкцій з вільними торцями анкерні 

пристрої приймають сідловидної форми з швелерів або листової сталі, що охоплюють 

над опорну частина конструкції (рис. 5.10, а, б). Анкерні пристрої встановлюють на 

цементно-піщаний розчин. Для нерозрізних опор анкери приймають у вигляді 

відрізків швелерів, які приварюють з боку бічних граней до оголеної арматури 

конструкції, що підсилюється через прокладки і з'єднаних між собою з'єднувальними 

стержнями (рис. 5.10, в). 

Рис. 5.9. Підсилення конструкцій що працюють на згин затяжками: а - горизонтальна затяжка; 

б - шпренгельних затяжка; в - поєднання горизонтальної і шпренгельної затяжок,    1 – 

конструкція що підсилюється, 2 - горизонтальна затяжка, 3 - шпренгельних затяжка,        4 - 

стяжний болт, 5 - анкерний пристрій, 6 - прокладка, 7 – обмежувач. 
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Якщо опорами конструкції, що підсилюється є колони, то анкерні пристрої 

виконуються у вигляді обойм, що охоплюють колони (рис. 5.10, г). При обпиранні 

конструкцій на проміжні опори, якими слугують головні балки і ригелі, анкери 

приймаються у вигляді опорних кутників з вертикальним тримачем (рис. 5.10, д). Для 

забезпечення надійної спільної роботи додаткової арматури з конструкцією що 

підсилюється анкерні пристрої повинні бути максимально жорсткими. 

Попереднє напруження затяжок здійснюється створенням ухилу гілок 

затяжок в горизонтальній або вертикальній площині. Ухил гілок затяжок у 

вертикальній площині створюється відхиленням гілок затяжки від конструкції, що 

підсилюється або підтягуванням до неї. 

У разі малої ширини поперечного перерізу або великої довжини конструкції, 

що підсилюється, коли відстані між гілками затяжки недостатньо для додання їм 

необхідного ухилу в горизонтальній площині, застосовується їх взаємне стягування 

декількома стяжними болтами з встановленням між ними додаткових розпірок. 

При натягу затяжок шляхом створення ухилу їх гілок величина відхилення від 

первинного положення кожної гілки визначається залежно від величини 

попереднього напруження і відношення довжини ділянки що відхиляється між 

крайніми упорами до повній довжині гілки ( рис. 5.11 ) 

                                     C=
𝑚𝑙1

2𝑛
√(

1𝜎𝑝

𝑙1𝐸𝑠
+ 1)2 − 1,                                    (5.2) 

Рис. 5.10. Конструкція анкерних пристроїв: 1 – конструкція що підсилюється, 2 - затяжка, 3 

- швелер, 4 - лист, 5 - оголена арматура конструкції, 6 - з'єднувальний стержень,                   7 

- кутник, 8 - лист, 9 - колона, 10 - тримач анкера. 
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де l - повна довжина гілки затяжки;  - довжина ділянки гілки затяжки що 

відхиляється між крайніми упорами; ,  - попереднє напруження і модуль пружності 

затяжки; n - кількість стяжних болтів на ділянці що відхиляється; m - кількість 

ділянок що відхиляються, розділених горизонтальними ділянками. 

 

 

 

У місцях перегину між шпренгельною затяжкою і конструкцією що 

підсилюється встановлюють прокладки з пластини і круглого коротиша з 

обмежувачами, які запобігають взаємному зближенню гілок затяжки при їх 

попередньому напруженні взаємним стягуванням. 

На горизонтальних затяжках і горизонтальних ділянках шпренгельних затяжок 

з паралельними гілками без стяжних болтів встановлюють з’єднувальні прокладки, 

які запобігають зміщенню гілок затяжки від проектного положення в процесі 

попереднього напруження та експлуатації (рис. 5.12) 

 

 

Рис. 5.11. Розрахункові схеми відхилення гілки затяжки для попереднього напруження:           а 

- один стяжний болт при двох розпірках; б - два стяжних болта при трьох розпірках;              в 

- два стяжних болта; г - один стяжний болт. 



51 

  

Для підсилення розтягнутої великопрольотних конструкцій затяжки можуть 

складатися з окремих стержнів, поперечні перерізи яких зменшуються від середини 

прольоту до опор відповідно до епюрою моментів. Кінці затяжок закріплюють на 

анкерних пристроях у вигляді коритоподібних елементів, приклеєних до конструкції. 

За допомогою стяжних болтів стрижні затяжок напружують             (рис. 5.13). Анкерні 

пристрої розраховують на сприйняття різниці зусиль у суміжних стержнях затяжки. 

Для підсилення конструкцій у вигляді довгих консолей, що працюють, 

головним чином, на вигин, застосовуються горизонтальні і діагональні попередньо 

напружені затяжки, які закріплюються одним кінцем у верхньому вузлі за опорою, а 

іншим - на вільному кінці у верхньому вузлі для горизонтальних або в нижньому - 

для діагональних затяжок (рис. 5.14). Для запобігання зминання бетону діагональною 

затяжкою в місці перегину встановлюють кутники - підкладки. Попереднє 

напруження створюють: для горизонтальної затяжки - взаємним стягуванням гілок 

за допомогою стяжних болтів; для діагональної - шляхом відтягування її гілок до 

низу конструкції за допомогою болтів з захватами. З метою виключення прослизання 

болтів за діагональною затяжкою на її гілках приварюють упори. 

Додаткова арматура у вигляді шпренгельної затяжки при підсиленні збірних 

плит може встановлюватися в порожнечі або розширений шов між плитами з 

подальшим обетонуванням або без нього. Кінці затяжки при попередньому 

напруженні анкерують за допомогою кінцевих анкерів у вигляді кутників, які 

спираються на торці плит. Попереднє напруження здійснюють загвинчуванням гайок 

по кінцях затяжки або відхиленням затяжки в прольоті за допомогою натяжних 

болтів з упором на суміжні плити (рис. 5.15). 

Рис. 5.12. Розташування з’єднувальних прокладок на затяжках: а - на бічних гранях; б - на 

нижній грані, 1 – конструкція що підсилюється, 2 - затяжка, 3 - з'єднувальні прокладки. 

 

Рис. 5.13. Підсилення великопрольотної конструкції затяжкою: 1 – конструкція що 

підсилюється, 2, 3, 4 - стержні затяжки, 5 - стяжний болт, 6 - анкерний пристрій. 
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Величина попереднього напруження затяжок визначається з розгляду 

деформованої системи за умови, що в граничному стані сума попереднього 

напруження і приросту напруження від навантаження, прикладеного після 

підсилення, досягне розрахункового опору арматури затяжки. 

Втрати попереднього напруження визначаються як для конструкцій з 

натяжінням арматури на бетон з урахуванням податливості кінцевих анкерів і 

прокладок в місцях сполучення з конструкцією що підсилюється: металевий упор на 

бетон з розчином - 3...4 мм/вузол; той же без розчину - 4...5 мм/вузол; сполучення 

металу з металом за допомогою болтів - 1 мм/вузол. 

Необхідне попереднє напруження наближено можна визначати лінійною 

інтерполяцією залежно від співвідношення навантаження на конструкцію, що 

підсилюється в момент влаштування затяжки до розрахункового навантаження в 

Рис. 5.14. Підсилення довгих консолей затяжками: а - горизонтальною; б - діагональною,          

1 – конструкція що підсилюється, 2 - затяжка, 3 - пластина, 4 - кутник, 5 - зварний шов,          

6 - стяжний болт, 7 - натяжний болт, 8 – упор. 

 

Рис. 5.15. Підсилення збірних плит шпренгельним затягуванням у швах між плитами:        

1 – конструкція що підсилюється, 2 - затяжка, 3 - кутник, 4 - підкладка-упор, 5 – гайка. 
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інтервалі [0, fyk,ad],  але  не менше 


p,min 
0, 4 f 

yk ,ad  і не більше  


p, max 
f 

yk ,ad для 

високоміцної стержневої арматури - 


p,max0,9 f
0.2k ,ad,  

для високоміцного дроту - 


p, 

max 
0,7 f

0.2k ,ad 
). 

 

 

5.3.2. Будова шпренгелів і шарнірно - стержневих ланцюгів 

Для посилення конструкцій що працюють на згин застосовуються шпренгелі 

(рис. 5.16 , а) і шарнірно - стержневі ланцюги (при кількості опор більше двох) 

(рис. 5.16 , б), які створюють протилежне за знаком навантаження у вигляді ряду 

зосереджених сил. При цьому конструкція що підсилюється працює в умовах 

стиснення з вигином. 

Шпренгелі і шарнірно-стержневі ланцюги складаються з гілок, 

встановлюваних з боку бічних або нижньої граней конструкції, що підсилюється; 

анкерних пристроїв; підвісок або стійок в місцях перегину гілок. Підвіски, що мають 

на вільному кінці гвинтову нарізку, кріплять до гілок ланцюга шарнірно, 

пропускаючи через з’єднувальні планки. Гілки шпренгелів і шарнірно - стержневих 

ланцюгів виготовляють з арматури або прокатних профілів. Кількість проміжних 

опор шарнірно-стержневого ланцюга, як правило, приймається рівним 3 , 5 , 7 і т.д.. 

Шарнірно - стрижневі ланцюга монтують у такий спосіб. На конструкції, що 

підсилюється закріплюють анкерні пристрої. Потім підвішують гілки ланцюга з 

прикріпленими підвісками, залишаючи вільне місце для центральної підвіски. 

Загвинчуючи гайки, обтискують анкерні пристрої і проміжні вузли. Потім натяг 

послаблюють і підвіски встановлюють в проектне положення. Після цього проводять 

натяг гілок ланцюга в місці розташування центральної підвіски. Натяг ланцюга 

виконують при дії навантаження, що становить не менше 70...80 % від повного. 

Величини зосереджених сил, що передаються підвісками на конструкцію що 

підсилюється, визначаються обрисом гілок ланцюга. Обрис ланцюга рекомендується 

Рис. 5.16. Підсилення конструкцій: а - шпренгелем; б - шарнірно-стержневої ланцюгом;         

1 – конструкція що підсилюється, 2 - гілки шпренгеля або ланцюга, 3 - анкерний пристрій, 

4 - стійка-відтяжка. 
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приймати таким, щоб тангенси кутів нахилу до поздовжньої осі конструкції, що 

підсилюється окремих ланок, починаючи від середини, співвідносились між собою як 

1:3:5:7 і т.д.. У цьому випадку реакції зусиль у підвісках будуть приблизно 

однаковими, а натяг гілок і його контроль можна виконувати центральною підвіскою. 

 

5.3.3. Влаштування попередньо напружених розпірок 
При забезпеченні спільної роботи додаткових стиснутих елементів 

закріпленням їх по кінцях вони виконують функцію розпірок. Як додаткові елементи 

застосовуються жорсткі прокатні профілі у вигляді кутників і швелерів. Для 

включення розпірок в роботу передбачають їх попереднє напруження. 

Стійкість стиснутих прокатних профілів забезпечують їх розкріпленням за 

довжиною поперечними стержнями або планками. 

Розпірки (рис. 5.17, а) складаються із стійок з кутників, що встановлюються по 

кутах колон, з’єднувальних стержнів або планок і опорних прокладок з кутників або 

листового металу. Полиці кутників повинні щільно примикати до граней колони що 

підсилюється, для чого в місці примикання стійок вирівнюють поверхню а  зазори 

заповнюють цементним розчином. Навантаження на стійки розпірки передається 

через підкладки по кінцях стійок, встановлених на розчині. Стійки розпірки можуть 

розташовуватися з одного боку конструкції, що підсилюється (для балкових 

конструкцій і крайніх колон) або з двох сторін (для середніх колон) . 

Для підсилення ушкодженої ділянки влаштовується місцева сталева розпірка 

(рис. 5.17, б). Стійки місцевої розпірки по кінцях приварюють через прокладки або 

коротиші до оголеної арматури конструкції, що підсилюється або приклеюють до 

бетону стиснутої зони. 

При підсиленні стиснутих елементів ферм покриттів розпірками з профільного 

металу упори для розпірок влаштовують відповідно до конфігурації вузлів в місці їх 

встановлення. 

Рис. 5.17. Підсилення стиснутих конструкцій: а - сталевою розпіркою; б - місцевою сталевою 

розпіркою; 1 – колона що підсилюється, 2 - кутник, 3 - з'єднувальні планки,           4 - опорний 

кутник, 5 - коротиші, 6 - оголена арматура, 7 - пошкоджена ділянка. 
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Попереднє напруження стійок виконують їх поздовжнім стисканням за 

допомогою домкратів (рис. 5.18, а) або з перегином в середині за їх довжиною      

(риc. 5.18, б). 

Домкрати встановлюють на опорні столики, приварені до розпірки, упирають 

в вище розташовані конструкції перекриття. Після досягнення необхідного ступеня 

попереднього напруження між стійками і прокладками приварюють упорні 

елементи, що фіксують стійки в стиснутому стані. 

Для здійснення перегину в бічних полицях кутників передбачаються надрізи, 

по кінцях кожної стійки і в середині закріплюють монтажні хомути зі стяжними 

болтами. Після натяжіння болтів і випрямлення стійок їх закріплюють 

приварюванням з’єднувальних планок або стержнів, в місцях надрізу стійок 

приварюють додаткові накладки, що відновлюють їх поперечний переріз. Необхідна 

величина відхилення стійок визначається залежно від попереднього напруження за 

формулою (5.2). 

Величина попереднього напруження розпірок наближено може визначатися 

лінійною інтерполяцією залежно від відношення навантаження на конструкцію, що 

підсилюється в момент посилення до розрахункового навантаженні в інтервалі       [0, 

Ry,ad],  але не менше [0, Ry,ad],  і не більше 


p,max0,8Ryn,ad.  

Втрати попереднього напруження визначають з урахуванням податливості в 

місцях сполучення з конструкцією що підсилюється. 

 

5.4. Збільшення довжини обпирання конструкцій 
При недостатній довжині обпирання збірних багатопустотних панелей на 

проміжних опорах в порожнечі суміжних плит через пробиті отвори заводять загальні 

арматурні каркаси з наступним бетонуванням, аналогічно підсиленню шляхом 

створення нерозрізності. 

У разі недостатнього обпирання збірних багатопустотних панелей на крайніх 

опорах в порожнечі через пробиті отвори встановлюють арматурні каркаси, таким 

Рис. 5.18. Методи попереднього напруження розпірок: а - за допомогою домкратів; б - за 

допомогою перегинів в середині довжини, 1 – колона що підсилюється, 2 - стійки,               3 

- швелер, 4 - кутник, 5 - опорний столик, 6 - домкрат, 7 - стяжний болт, 8 - з'єднувальні 

планки. 
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чином, щоб вони виступали за торці панелей. Потім паралельно торцям панелей 

встановлюють додаткові каркаси, після чого виконують бетонування порожнин за 

довжиною встановлених каркасів і додаткової торцевої балки (рис. 5.19, а). 

При недостатньому обпиранні ребристих панелей на проміжних опорах 

влаштовують опорні столики зі швелерів і з’єднувальних кутників (рис. 5.19, б). 

У разі недостатнього обпирання ребристих панелей на крайніх опорах опорні 

елементи зі швелерів виступають за торець панелей і підтягують до панелей болтами 

(рис. 5.19, в). 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Як, в загальному випадку, проводиться підсилення конструкцій що експлуатуються зміною 

їх розрахункової схеми ? 

2. Яким чином проводиться підсилення конструкцій що експлуатуються зміною місця 

прикладання навантаження ? 

3. У чому полягає особливість підсилення конструкцій зміною місця передачі навантаження 

за допомогою розподільних пристроїв ? 

4. Наведіть приклади підсилення конструкцій зміною місця передачі навантаження при 

розташуванні розподільних пристроїв зверху (знизу) конструкції що підсилюються. 

5. Якими методами проводиться підсилення конструкцій що експлуатуються підвищенням 

ступеня їх зовнішньої статичної невизначеності ? 

6. Які заходи необхідно слід передбачати при влаштуванні додаткових жорстких опор з 

опертям на самостійні фундаменти ? 

7. Як забезпечується включення додаткових жорстких опор в спільну роботу з конструкцією 

що підсилюється ? 

8. Які конструктивні заходи передбачаються при відсутності верхньої арматури над 

додатковою опорою в разі підсилення конструкції що працює на згин ? 

9. Наведіть приклади підсилення конструкцій додатковими пружними опорами. 

10. У яких випадках для підсилення конструкцій застосовуються двоконсольні кронштейни? 

11. Для чого призначені і як влаштовуються опорні хомути (залізобетонні, сталеві) ? 

12. Як проводиться підсилення багатопрольотних шарнірно опертих конструкцій 

забезпеченням їх нерозрізності (на прикладі залізобетонних багатопустотних панелей перекриття)? 

13 . Якими методами проводиться підсилення конструкцій що експлуатуються підвищенням 

ступеня їх внутрішньої статичної невизначеності ? 

Рис. 5.19. Підсилення збірних панелей при недостатньому обпиранні: а - багатопустотну на 

крайній опорі, б - ребристих на проміжній опорі; в - ребристих на крайній опорі: 1 – панель що 

підсилюється, 2 - опора, 3 - додаткові каркаси, 4 - швелер, 5 - опорний кутник, 6 - болти анкера. 
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14. Викладіть принцип роботи і влаштування попередньо напружених затяжок. 

15. Як виконується попереднє напруження затяжок при підсиленні конструкцій що 

експлуатуються ?  

16. Як проводиться підсилення довгих консолей попередньо напруженими затяжками ? 

17. Як визначається величина попереднього напруження затяжок при підсиленні конструкцій 

що експлуатуються під навантаженням ?  

18. У чому полягає принцип підсилення конструкцій шпренгелями і шарнірно-стержневими 

ланцюгами ? 

19. Викладіть принцип роботи і будови попередньо напружених розпірок. 

20. Як створюється попереднє напруження розпірок при підсиленні конструкцій що 

експлуатуються ? 

21. Яким чином проводиться збільшення довжини майданчика обпирання на крайній і 

проміжній опорах залізобетонних багатопустотних панелей перекриття ? 

22. Яким чином проводиться збільшення довжини майданчика обпирання на крайній і 

проміжній опорах залізобетонних ребристих панелей перекриття ? 

 

 

Тема 6. ПІДСИЛЕННЯ КАМ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

При реконструкції будівель і споруд з кам'яними конструкціями виникає 

потреба у відновленні і підсиленні: окремих елементів, їх сполучень, будівлі в цілому. 

Необхідність відновлення і підсилення кам'яних конструкцій викликається 

зниженням огороджувальних та естетичних властивостей при експлуатації і 

встановлюється в результаті їх обстеження і розрахунків. 

 

6.1. Методи відновлення кам'яних конструкцій 
Найбільш поширеними методами відновлення кам'яних конструкцій є: 

оштукатурювання, ін'єктування наявних тріщин, часткова або повна перекладка 

елементів. 
Відновлення елементів оштукатурюванням застосовується при поверхневих 

ушкодженнях кладки у вигляді вивітрювання розчину, розморожування, 

розшарування на глибину до 150 мм, а також за наявності стабілізованих осадочних 

тріщин. Оштукатурювання здійснюється вручну (при глибині ушкодження до          40 

мм) або торкретуванням розчином марки М75 і вище на основі цементу. 

Для забезпечення надійного зчеплення штукатурного шару з цегляною кладкою 

роблять підготовку поверхні: кладку очищають від ушкодженої цегли і розчину, 

промивають і висушують. При великій площі і товщині штукатурного шару додатково 

розчищають горизонтальні шви на глибину 10...15 мм, на кладці виконують насічку 

поверхні, встановлюють металеві сітки з дроту діаметром       2...6 мм або склосітки. 

Металеві сітки можуть виконуватися на місці шляхом обв'язки дротом діаметром 2...3 

мм навколо анкерів діаметром, що не перевищує товщину шва (рис. 6.1) . Краї сіток 

заводять за пошкоджену ділянку на довжину не менше 500 мм. Якщо пошкоджену 

ділянку знаходиться поблизу кута будівлі, сітку заводять за кут на стіну не менше ніж 

на 1000 мм. 

Для відновлення та підсилення кам'яної кладки, що має наскрізні тріщини 

силового і осадочного характеру (при стабілізованих осіданнях), застосовується 

ін'єктування цементним чи полімерним розчинами шляхом їх нагнітання під тиском 

до 0,6 МПа за допомогою нагнітальних пристроїв. 

Розрахунковий опір кам'яної кладки, підсиленою ін'єктованням розчину в 

тріщини, приймається з урахуванням поправочного коефіцієнта mk, який залежить від 



58 

  

виду розчину і характеру тріщин: 

 mk = 1,1 - для кладки з тріщинами від силових впливів, які ін'єктовані 

цементним розчином; 

 mk = 1,3 - те ж, полімерним розчином; 

 mk = 1,0 - для кладки з тріщинами від нерівномірного осідання або 

порушенням зв'язку між окремими елементами, які ін'єктовані цементним або 

полімерним розчинами. 

 

 

 

Часткова (повна) перекладка проводиться за наявності великої кількості 

дрібних, одиничних глибоких і наскрізних тріщин при стабілізованих осіданнях 

будівлі. Для перекладки застосовують цеглу і розчин марки, не нижче марки цегли і 

розчину відновлюваної кладки. При перекладанні ділянок повинна бути збережена 

прийнята перев'язка швів (рис. 6.2). 

Рис. 6.1. Відновлення цегляних стін: а - з використанням обв'язки з дроту, б - з використанням 

готових сіток: 1 - анкер, 2 - дріт, 3 - сітка, 4 - цвяхи, 5 - відновлювана кладка, 6 – розчин. 
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6.2. Підсилення елементів кам’яних конструкцій 

Для місцевого підсилення цегляних стін, що мають наскрізні тріщини силового 

і осадочного характеру, застосовують скоби з круглої сталі діаметром не менше         6 

мм, кінці яких закріплюються в отворах в кладці на глибину 100 мм і більше, а також 

накладки з листового або профільного металу, що закріплюються на ділянках стін що 

підсилюються за допомогою стяжних болтів (рис. 6.3). Скоби і накладки можуть 

розміщуватися з однієї (при товщині стіни 640 мм і менше) або двох сторін    (при 

більшій товщині) ділянки що підсилюється, на поверхні, в горизонтальних швах (для 

скоб діаметром, що не перевищує товщину шва) і в попередньо підготовлених 

штрабах. Розміщення накладок в штрабах ефективно при зсувах ділянок стін, 

розділених тріщиною, відносно один одного по вертикалі. 

Рис. 6.2. Відновлення кам'яної кладки частковим перекладанням: а - часткова перекладка з 

одного боку, б - те ж з двох сторін: 1 - тріщина, 2 - відновлювана стіна, 3 - часткова перекладка. 

Рис. 6.3. Підсилення стін накладками: а - загальний вигляд підсилення, б - підсилення 

простінка, в - підсилення поблизу кута будівлі: 1 - сталева накладка, 2 - стяжний болт,           3 

- гайка, 4 - штраба, 5 - опорна пластина (смуга), 6 - кутник, 7 – тріщина. 
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В якості накладок застосовуються прокатні профілі у вигляді швелерів         № 

16...20, кутників з шириною полиці 75...100 мм, яка примикає до стіни, а також 

смугової сталі шириною 70 мм і більше. Стяжні болти виконують з круглої сталі 

діаметром 16...22 мм. Відстань від тріщини до найближчих до неї стяжних болтів 

повинен становити не менше 600 мм. У разі якщо тріщина знаходиться поблизу кута 

будівлі, накладки заводяться за кут не менше ніж на 1000 мм. Після монтажу 

накладок штраби заповнюють бетоном. Сталеві накладки, що встановлюються на 

поверхні стін без влаштування штраб, покривають антикорозійними складами або 

штукатурять по сітці. 

При неможливості досягнення необхідного ступеня підвищення міцності без 

збільшення поперечного перерізу елемента застосовують методи підсилення, що 

збільшують площу поперечного перерізу шляхом влаштування нарощування або 

обойм. 

Нарощування може бути кам'яним , армокам'яних або залізобетонним. 

Для нарощування застосовується цегла і розчин марок не нижче фактичної 

умовної марки цегли і розчину, отриманої при випробуваннях зразків з конструкції 

що підсилюється. 

Нарощування влаштовують товщиною в 1/2 цегли або більше. Спільна робота 

з цегляною кладкою конструкції, що підсилюється забезпечується шляхом 

влаштування борозд в кладці що підсилюється глибиною в 1/2 цегли або за 

допомогою анкерів, забитих в шви. Для кладки нарощування можливе застосування 

подовжнього і поперечного армування. 

Розрахунок міцності кам'яних конструкцій, посилених кам'яним                                

(армокам'яним) нарощуванням, проводиться з урахуванням його спільної роботи з  

конструкцією що підсилюється шляхом введення додаткового коефіцієнта умов 

роботи до розрахункового опору кам'яної кладки нарощування, рівного: 

- при підсиленні елементу під навантаженням, що перевищує 70% 

розрахункового, 


k , ad  0,8; 

- при підсиленні елемента під навантаженням, що не перевищує 70% 

розрахункового, 


k ,ad  1. 
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Для влаштування нарощування з залізобетону застосовується бетон  класу не 

нижче C 12/15. Залізобетонна частина зводиться в попередньо підготовлених нішах або 

існуючих каналах цегляної кладки (рис. 6.4). Відсоток армування залізобетонної 

частини перерізу повинен становити 0,5...1,5 %. Оскільки деформативність кам'яної 

кладки істотно вище деформативности залізобетону, то при підсиленні під 

навантаженням додаткові бетон і арматура працюють спільно з конструкцією що 

підсилюється і досягають свого розрахункового опору в граничному стані. 

Ефективним методом збільшення міцності кам'яної кладки при малих 

ексцентриситетах (e0 
h/6) є влаштування обойм: сталевої, залізобетонної та 

розчинної. 

Найбільш масовими елементами, які підсилюється обоймою, є стовпи і 

простінки. Стовпи, як правило, мають прямокутну форму поперечного перерізу із 

співвідношенням сторін не більше 1,5, що сприяє ефективній роботі обойм, які 

обмежують поперечні деформації в перерізі. Простінки мають витягнуту в плані 

форму, зазвичай із співвідношенням сторін більше двох. При цьому для ефективного 

використання обойм встановлюються додаткові зв'язки у вигляді стяжних болтів або 

анкерів. Допустимі відстані між зв'язками (анкерами, хомутами) не більше 1000 мм і 

не більше двох товщин стіни за довжиною, по висоті - не більше 750 мм. Зв'язки 

надійно закріплюють в кладці що підсилюється. 

Сталева обойма - це система з поздовжніх елементів у вигляді кутників                

(рис. 6.5), що встановлюються на розчині по кутах або виступам конструкції та 

приварених до них поперечних елементів (планок) у вигляді смугової або арматурної 

сталі, а також опорних підкладок (при підсиленні всього стовпа або простінка, коли 

на поздовжні елементи передається частина зусиль від вище розташованих 

конструкцій). Крок планок беруть не більше меншого розміру поперечного перерізу і 

не більше 500 мм. 

Для підвищення ефективності підсилення поперечні планки рекомендується 

напружувати. Для цього з боку двох протилежних граней до поздовжніх елементів 

приварюють планки тільки з одного кінця. Після чого нагрівають планки до              100 

... 120 °С і приварюють в нагрітому стані другий вільний кінець до вертикальних 

Рис. 6.4. Підсилення простінків з пілястрами монолітними залізобетонними елементами:       а, 

в - наскрізна пробивка стіни, б, г - пристрій поглиблень з одного боку: 1 – кладка що 

підсилюється, 2 - поздовжня арматура, 3 - поперечна арматура, 4 - бетон підсилення. 
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кутників. При охолодженні планок відбувається обтиснення конструкції що 

підсилюється. 

  

 

 

 

 

 

Залізобетонна обойма (рис. 6.6) представляє собою просторовий арматурний 

каркас з поздовжньої і поперечної арматури, омонолічений бетоном. Цей вид обойми 

застосовується при значних пошкодженнях кладки і дозволяє значно підвищити 

міцність кам'яного елемента. 

Товщину обойми і площу поперечного перерізу арматури визначають 

розрахунком. Орієнтовна товщина обойми приймається 40...120 мм, діаметр 

поперечних стержнів - 4...10 мм. Для забезпечення зчеплення з бетоном поздовжня 

арматура відстоїть від кладки що підсилюється не менше ніж на 30 мм. 

Рис. 6.5. Підсилення кам'яних конструкцій сталевою обоймою: 1 – конструкція що 

підсилюється, 2 - кутник, 3 - планка, 4 - поперечна в'язь, 5 - смуга, 6 - анкери, 7 - болт,            8 

- опорний кутник, 9 - сталева пластина. 
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Крок хомутів приймають згідно з розрахунком, але не більше 150 мм. Крок 

поздовжньої арматури - 250...300 мм. 

Для збільшення площі контакту кладки з елементами підсилення обойми 

рекомендується в кладці через кожні 3-4 ряди виконувати борозни на глибину  1/2 

цегли або розчищати шви кладки на 10...15 мм в глибину. Бетонування проводиться 

методом ін'єктування, нагнітаючи суміш через ін'єкційні отвори в опалубці, 

торкретуванням або послідовним бетонуванням з нарощуванням опалубки. 

Армована розчинна обойма виконується за аналогією із залізобетонною, але 

замість бетону застосовують розчин марки не нижче М50. Розчинна обойма дозволяє 

зберегти існуючі розміри поперечного перерізу практично без зміни. При виробництві 

робіт не застосовується опалубка. Цементний розчин, що наноситься тонким шаром 

близько 30...40 мм, виконує функції зв'язку між кладкою що підсилюється і арматурою 

та захищає арматуру від корозії. Мінімальна товщина захисного шару становить: для 

внутрішніх сухих приміщень - 15 мм, для зовнішніх і вологих приміщень - 20...25 мм. 

Для підсилення кам'яних конструкцій під навантаженням, що перевищує        

70...80 % від розрахункового, ефективно (дозволяє підвищити міцність кам'яних 

конструкцій в 2-3 рази) застосування попередньо напружених розпірок, встановлених 

з однієї або з двох сторін конструкції, в яких робочими елементами є вертикальні гілки 

розпірки, а поперечні планки виконують роль елементів сполучення, що зменшують 

вільну довжину гілок. 

Попередньо напружені розпірки (аналогічно підсиленню залізобетонних 

конструкцій) складаються з профілів у  вигляді кутників, які розташовуються по кутах 

конструкції і пов'язаних один з одним планками зі смугової сталі або стержневої 

арматури. Зверху і знизу розпірки передають навантаження на опорні кутники. 

Попереднє напруження розпірок здійснюється шляхом їх перегину в середині 

довжини або за допомогою домкратів. 

 

6.3. Розрахунок підсилення елементів кам'яних конструкцій. 

Рис. 6.6. Підсилення залізобетонною обоймою: а - стовпів, б - простінків: 1 – конструкція 

що підсилюється, 2 - поздовжня арматура, 3 - поперечна арматура, 4 - бетон, 5 - додаткові 

поперечні в'язі, 6 - поздовжня арматура, 7 – анкери. 
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При підсиленні елементів сталевою обоймою у разі ексцентриситетів 

прикладення навантаження, які не виходять за межі ядра перерізу (малі 

ексцентриситети), розрахунок проводиться за умовою 

             NSd≤φψ[(𝑚𝑔𝑚𝑘𝑅 + 𝜂
2,5µ𝑎𝑑

1+2,5µ𝑎𝑑
∗

𝑓𝑦𝑤𝑑

100
) 𝐴 + 𝑅𝑦,𝑎𝑑𝐴𝑠,𝑎𝑑]                 (6.1) 

де, NSd - поздовжня сила від діючих навантажень; А - площа перерізу кладки що 

підсилюється;  - площа перерізу вертикальних кутників; R - розрахунковий опір 

кладки стисканню, що визначається за умовною маркою цегли або розчину;                 

𝑓𝑦𝑤𝑑  - розрахунковий опір планок; 𝑅𝑦,𝑎𝑑 - розрахунковий опір вертикальних кутників; 

φ - коефіцієнт поздовжнього згину, при визначенні якого характеристика  

застосовується як для не зміцненої кладки;  - коефіцієнт, що враховує вплив тривалої 

дії навантаження;  - коефіцієнт умов роботи кладки, який приймається: 1 - для кладки 

без пошкоджень, 0,7-для кладки з тріщинами; µ𝑎𝑑 - відсоток армування додатковою 

поперечною арматурою  µ𝑎𝑑=
2𝐴𝑠𝑤,𝑎𝑑(𝑏+ℎ)

ℎ𝑏𝑆𝑎𝑑
*100, де 𝐴𝑠𝑤,𝑎𝑑 - площа поперечного перерізу 

планки; h, b - розміри поперечного перерізу кладки;                    𝑆𝑎𝑑 - відстань між 

планками; ψ - коефіцієнт, що приймається: при центральному стисканні - 1, при 

позацентровому стисканні - за формулою 1- 
2𝑒0

ℎ
; η - коефіцієнт, що приймається: при 

центральному стисканні - 1, при позацентровому стисканні - за формулою 1- 
4𝑒0

ℎ
. 

Розрахунок кам'яних конструкцій з малими ексцентриситетами, підсилених 

залізобетонної обоймою, проводиться з умови  

   NSd≤φψ[(𝑚𝑔𝑚𝑘𝑅 + 𝜂
3µ𝑎𝑑

1+µ𝑎𝑑
∗

𝑓𝑦𝑤𝑑

100
) 𝐴 + (𝛾𝑐,𝑎𝑑𝑓𝑐𝑑,𝑎𝑑𝐴𝑐,𝑎𝑑 + 𝑓𝑦𝑑,𝑎𝑑𝐴𝑆2,𝑎𝑑)], (6.2) 

де, 𝑓𝑦𝑤𝑑 - розрахунковий опір поперечної арматури; 𝑓𝑦𝑑,𝑎𝑑 - розрахунковий опір 

поздовжньої арматури; 𝐴𝑐,𝑎𝑑 - площа перерізу бетону обойми, між хомутами і кладкою 

(до захисного шару); 𝐴𝑆2,𝑎𝑑 - площа перерізу поздовжньої арматури;                          𝛾𝑐,𝑎𝑑 

- коефіцієнт умов роботи бетону, що дорівнює: 1 - при передачі навантаження на 

обойму і наявності опори обойми знизу; 0,7 - при передачі навантаження на обойму і 

відсутності опори знизу обойми; 0,35 - без безпосередньої передачі навантаження на 

обойму. 

Розрахунок конструкцій з малими ексцентриситетами, підсилених розчинною  

армованою обоймою, здійснюється з умови 

                   NSd≤φψ(𝑚𝑔𝑚𝑘𝑅 + 𝜂
2,8µ𝑎𝑑

1+2µ𝑎𝑑
∗

𝑓𝑦𝑤𝑑

100
) 𝐴,                                    (6.3) 

При розрахунку обойм з додатковими поперечними зв'язками (при підсиленні 

простінків із співвідношенням сторін більше двох) у формулах (6.1), (6.2) і (6.3) для 

додаткових зв'язків вводиться коефіцієнт умови роботи рівний 0,5. 

Розрахункові опори поперечної і поздовжньої арматури, при влаштуванні 

обойм, приймаються за табл. 6.1. 
Таблиця 6.1 

 

Армування 

 

Розрахункові опори арматури та 

профільної сталі, МПа 

S240, профілі S280 

Поперечна арматура 150 190 

Поздовжня арматура без безпосередньої 

передачі навантаження на обойму 43 55 
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Те ж, при передачі навантаження на обойму 

з одного боку 130 160 

Те ж, при передачі навантаження на обойму 

з обох сторін 190 240 

 

Розрахунок центрально і позацентрово стиснутих кам'яних елементів, 

підсилених попередньо напруженими розпірками, роблять у наступній послідовності: 

- визначають фактичну міцність стовпа або простінка  N
Rd  

за даними повірочних 

розрахунків; 

- визначають величину перевантаження елемента N N
Sd 

- N
Rd  , 

де  
N

Sd  -  зусилля, що діє на елемент після реконструкції; 

- визначають площу поперечного перерізу розпірки з умови
 

                                              
𝛥𝑁

  𝐴𝑝,𝑎𝑑𝜑
≤γs,adRy,ad                                                                      (6.4) 

де  
A

p, ad  -  площа поперечного перерізу розпірки, 
R

y,ad  - розрахунковий опір сталі 

розпірки, 


s,ad  - коефіцієнт умов роботи розпірки. 

Величина попереднього напруження розпірок наближено може визначатися 

лінійною інтерполяцією залежно від співвідношення навантаження на конструкцію, 

що підсилюється в момент підсилення до розрахункового навантаження в інтервалі 

[0, Ryn,ad]: але не менше p,min = 0,4Ryn,ad і не більше p,max = 0,8Ryn,ad. 

 

6.4. Підвищення просторової жорсткості кам'яних споруд 
У результаті нерівномірного осідання основ фундаментів, різної жорсткості 

елементів і різного ступеня завантаженості стін, а також при впливах природних і 

техногенних факторів відбувається порушення просторової жорсткості коробки 

будівлі в цілому або будь-яякої її частини. 

Для відновлення цілісності остову будівлі застосовують пояса, які сприймають 

нерівномірні деформації, розтягуючи зусилля кладки і сприяють перерозподілу 

навантаження на основу. 

Залежно від характеру проведених робіт (відновлення жорсткості будівлі що 

експлуатується, реконструкція або надбудова), причин і виду ушкоджень 

застосовуються сталеві (гнучкі , жорсткі), армокам'яні або залізобетонні пояси. 

Сталеві гнучкі напружувані пояса (рис. 6.7) представляють собою систему 

горизонтальних розподільних пристроїв, що складаються з тяжів діаметром              

20...40 мм, які напружуються за допомогою муфт з двостороннім різьбленням (правим 

і лівим) або закручуванням гайок на кінцях, кінцевих і проміжних упорів. 

Поясами створюється один або декілька замкнутих контурів по стінах. 

Виконується об'ємне обтиснення всього будинку або його частини. 

З метою ефективного обтиснення всієї коробки будівлі довжину більшої 

частини пояса рекомендується приймати не більше 1,5 короткої. У багатоповерхових 

будівлях тяжі встановлюють в рівні перекриттів. Допускається зв'язок тяжів з 

перекриттями. У промислових і громадських одноповерхових будівлях тяжі 

встановлюють на рівні низу кров’яних конструкцій. 
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Пояси встановлюють або на поверхні стін, погіршуючи зовнішній вигляд, але 

скорочуючи трудомісткість робіт, або в штрабах кладки, не змінюючи зовнішнього 

вигляду і надійно оберігаючи металеві деталі від корозії. 

При влаштуванні пояса в кладці пробивають горизонтальні штраби глибиною 

70...80 мм і наскрізні отвори для поздовжніх і поперечних тяжів. По кутах будинку на 

розчинах підвищеної міцності вертикально встановлюють відрізки кутників. Якщо 

пояси встановлюють на поверхні стін, для зручності монтажу і запобігти провисання 

тяжів за довжиною в кладку забивають проміжні скоби. 

Монтаж поясів будинку, що підсилюється здійснюється послідовно знизу до 

гори (див. рис. 6.7). 

Попереднє напруження роблять за допомогою з'єднувальних муфт одночасним 

натяжінням всіх тяжів або спочатку напружують тяжі які проходять всередині будівлі, 

а потім - зовні. Натяг виконують динамометричним ключем, домкратом або ломиком 

з плечем 1500 мм із зусиллям на кінці 30...40 кг. Для зменшення трудомісткості натягу 

рекомендується здійснювати електро- або термонагрівання тяжів. Ступінь натягу слід 

Рис. 6.7. Підсилення будівлі сталевими попередньо напруженими поясами: 1 - тяж,                     2 

- стяжна муфта з двостороннім різьбленням, 3 - упорній кутник, 4 - накладка з швелера,      5 

- гайка з шайбою. 
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контролювати приладами. Тяжі вважаються натягнутими, якщо вони не провисають і 

при ударі по них ломиком видають звук високого тону. При влаштуванні тяжів в 

умовах знижених температур виконується їх додатковий натяг. Після фіксації тяжів і 

їх напруження проводиться ін'єктування тріщин у стінах або виконується часткова 

перекладка залежно від характеру і ступеня пошкодження. 

Розрахунок перерізу гнучких тяжів виконують з умови рівної міцності тяжів на 

розтягування і кам'яної кладки на зріз. 

Розрахункове зусилля визначається за формулою
 

                                            NRd 0,2Rsqlb ,                                                 (6.5) 

де Rsq - розрахунковий опір кладки на зріз, МПа; l - довжина стіни; b - товщина 

стіни. 

Сталеві жорсткі пояса (рис. 6.8) виконуються з профільної сталі (в основному, з 

швелерів, кутників і смугової сталі) і призначаються для передачі зусиль на більш 

міцні ділянки. Пояси охоплюють всю будівлю або його частину та можуть бути 

замкнутими або незамкнутими. Незамкнуті пояси застосовують при розривах будівлі, 

поздовжніх і поперечних стін, кутів. Номер профілю призначається конструктивно. 

Сталеві жорсткі пояса можуть виконуватися попередньо напруженими. Натяг 

жорстких поясів натяг здійснюється за допомогою болтових з'єднань (рис. 6.9). 

Діаметр натяжного болта (шпильки) визначається розрахунком і орієнтовно становить 

20...25 мм. 

Сталеві жорсткі пояса встановлюють по всьому контуру будинку або його 

частини в штрабах або на поверхні стін. Залежно від товщини стіни не напружувані 

пояса розташовуються з однієї або двох сторін стіни: при товщині більше 640 мм - з 

двох сторін, при товщині менше 640 мм - з одного. 

Рис. 6.8. Підсилення частини будівлі влаштуванням попередньо напруженого сталевого поясу 

з прокатних профілів: 1 - тріщина, 2 - пояс з швелера, 3 - стяжний болт, 4 - гайка,         5 – 

анкер. 

Рис. 6.9. Натяжний пристрій попередньо напруженого сталевого поясу з прокатних профілів. 
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Фіксація двосторонніх поясів виконується болтами діаметром 16...20 мм, які за 

допомогою гайок стягують пояса один з одним і грають роль анкерів. При 

розташуванні поясу з одного боку спільна робота досягається за рахунок влаштування 

анкерів (рис. 6.8, варіант А (у штрабі) . Крок болтів - 2000...2500 мм, анкерів - 500...700 

мм. 

Сталеві гнучкі і жорсткі пояса, встановлені на поверхні стін, разом з муфтами, 

упорними кутниками, накладками, ґрунтують і захищають лакофарбовими складами  

або штукатурять по сітці. 

При надбудові будинку з метою підвищення його просторової жорсткості на 

рівні перекриттів, покриттів виконують армокам'яні (рис. 6.10, а) або залізобетонні 

(рис. 6.10, б) пояса жорсткості. 

При влаштуванні армокам'яного поясу допускається застосування поздовжніх 

стержнів арматури в поясі діаметром до 12 мм з потовщенням шва до 25 мм. 

Орієнтовно площу поздовжньої арматури пояса в стінах товщиною до 510 мм можна 

приймати в межах 4,5 см2, а при більшій товщині - 6,5 см2. 

 Залізобетонний пояс виконується з бетону класу не нижче                     C12
15⁄   з 

армуванням просторовим арматурним каркасом. Можливе використання жорсткої 

арматури в поясі. Висота поперечного перерізу пояса становить не менше 120 мм, 

орієнтовно ширина перерізу пояса приймається рівною при товщині стіни до 510 мм 

- товщині стіни з урахуванням утеплення, при товщині стіни більше      510 мм - 

можливе влаштування меншого по ширині пояса. У місці влаштування 

залізобетонного пояса слід передбачати додаткове утеплення стін для ліквідації 

«Містків холоду». 

 

6.5. Підсилення сполучень елементів кам'яних конструкцій 

Рис. 6.10. Підсилення стін будівлі поясами: а - армокам'яними; б - залізобетонними:                  1 

- цегляна кладка стін, 2 - армокам'яний пояс, 3 - сталева сітка, 4 - залізобетонний пояс,         5 

- поздовжня арматура, 6 - поперечна арматура, 7 – утеплення. 
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Для відновлення цілісності стін у місцях сполучення застосовують сталеві 

затяжки (рис. 6.11),  шпонки (рис. 6.12), гнучкі зв'язки у вигляді анкерів (рис. 6.13), а 

також перекладку пошкоджених ділянок. 

Сталеві затяжки виконують з круглої сталі діаметром 20...25 мм з різьбою по 

кінцях і розподільних прокладок з кутників або швелерів. Сталеві затяжки 

розташовують як правило, на рівні перекриття. Влаштування затяжок роблять у 

наступній послідовності: влаштовують горизонтальну штрабу в поздовжній стіні на 

глибину 60...130 мм, просвердлюють отвори для тяжів. У поперечних стінах на 

відстані не менше 1000 мм від місця розриву пробивають отвір для установки 

розподільної прокладки. Тяжі закріплюють на розподільних прокладках і попередньо 

напружують загвинчуванням гайок на кінцях у поєднанні з нагріванням тяжів. Після 

монтажу затяжок тяжі покривають антикорозійними складами, а штраби заповнюють 

бетоном або закладаються цеглою.  

Для відновлення сполучень стін також використовуються шпонки: 

залізобетонні та сталеві. На поверх встановлюється не більше 2-3 шпонок. Для 

першого поверху: на рівні підлоги біля фундаменту, в середині стіни і в рівні 

перекриття.  

Залізобетонні шпонки складаються з арматурного каркаса зі стержнів            

16...20 мм та бетону класу C 12/15 і вище. 

Сталеві шпонки виконують з пластин, кутників, швелерів. При влаштуванні 

сталевих шпонок пробивають вертикальні штраби довжиною 400 ... 600 мм. Монтаж 

шпонок виконують на розчинах підвищеної міцності. Шпонки обертають металевою 

сіткою, а після монтажу стягують болтами діаметром не менше 16 мм і штукатурять 

розчином. 

Перекладання ділянок стін, простінків здійснюється у випадках значних 

відхилень від вертикалі, зрушень, перекосів, здимання, коли відхилення від 

початкового положення складає більше 1/3 товщини, з обов'язковим кріпленням 

гнучкими зв'язками до прилеглих конструкцій: стін, колон, перекриттів і покриттів. 

 

Питання для самоконтролю 

Рис. 6.11. Відновлення сполучень стін сталевими затяжками: 1 - поздовжня стіна, 2 - поперечна стіна, 

3 - перекриття, 4 - тяжі, 5 - розподільні прокладки, 6 - гайки, 7 - цементний розчин. 

 

Рис. 6.12. Відновлення сполучень залізобетонними шпонками: а - з вертикальними 

арматурними каркасами, б - те ж, з горизонтальними каркасами. 

 

Рис. 6.13. Відновлення сполучень гнучкими зв'язками: 1 - поздовжня стіна,                       2 

- залізобетонна колона, 3 - закладна деталь колони, 4 - зварювання, 5 – анкер. 

змінна 
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1. Назвіть найбільш поширені методи відновлення кам'яних конструкцій. 

2. У яких випадках для відновлення кам'яних конструкцій застосовується    оштукатурювання 

? 

3. Якими способами забезпечується надійне зчеплення штукатурного шару з цегляною 

кладкою будівель що експлуатуються ? 

4. У яких випадках для відновлення кам'яних конструкцій застосовується і як виконується 

ін'єктування ? 

5. Як визначається розрахунковий опір кам'яної кладки, підсиленою ін'єктованням розчину в 

тріщини ? 

6. У яких випадках для відновлення кам'яних конструкцій застосовується часткова (повна) 

перекладка ? 

7. У яких випадках і як влаштовуються сталеві накладки для цегляних стін експлуатованих 

будівель? 

8. У яких випадках і як для підсилення кам'яних конструкцій влаштовується нарощування та 

обойми ? 

9. Яким чином забезпечується спільна робота додаткових елементів при підсиленні кам'яних 

конструкцій з конструкцією що підсилюється ? 

10. Яка методика розрахунку міцності підсилених залізобетонною (розчинною , сталевою) 

обоймою кам'яних конструкцій? 

11. У яких випадках і як для підсилення кам'яних конструкцій застосовуються попередньо 

напружені розпірки ? 

12. У яких випадках і як для підсилення кам'яних будівель влаштовуються сталеві попередньо 

напружені пояси ? 

13. У яких випадках і як для підсилення кам'яних будівель влаштовуються залізобетонні 

пояси ? 
 

 

 

 

 

Тема 7. ПІДСИЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ 

 

7.1. Загальні положення 
Підсилення металевих конструкцій може проводитися після їх розвантаження 

або під навантаженням: 

– збільшенням поперечного перерізу окремих елементів і вузлів їх 

з’єднань,  

– зміною розрахункової схеми конструкцій. 
Особливістю підсилення металевих конструкцій є доступність перерізу за всією 

довжиною елементів і зварюваність металу, які дозволяють зменшити трудомісткість 

забезпечення спільної роботи основного і додаткового елементів. 

Однак нагрівання елементів при зварюванні може знижувати його міцність. При 

температурі більше 550 °С метал переходить в пластичний стан і перестає сприймати 

зусилля від зовнішнього навантаження. Ступінь зниження міцності металу в місці 

зварювання залежить від способу і режиму зварювання, товщини і ширини елемента, 

а також від напрямку зварних швів. Так, для поздовжніх швів зниження міцності 

становить до 15 %, а для поперечних - досягає 40 %. Виходячи з цього, забороняється 

застосування поперечних зварних швів при підсиленні металевих конструкцій під 

навантаженням. 

З метою безпеки виробництва робіт та підвищення ефективності підсилення 

металевих елементів і вузлів їх сполучень слід прагнути до максимального 
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розвантаження конструкцій перед підсиленням, щоб максимальні напруження не 

перевищували 0,8 Ry (де Ry - розрахунковий опір сталі за межею текучості). 

 

 

7.2. Підсилення металевих конструкцій збільшенням їх поперечного 

перерізу 
Підсилення металевих конструкцій, що працюють на розтяг, стиск і згин, 

збільшенням поперечного перерізу елементів проводиться приєднанням додаткових 

елементів. Спільна робота додаткових елементів підсилення з конструкцією що 

підсилюється забезпечується шляхом зварювання, а також за допомогою болтового 

або заклепувального з'єднання. 

При виконанні підсилення центрально-розтягнутих і стиснутих металевих 

конструкцій слід прагнути до збереження центрування елементів що підсилюються і 

вузлів з'єднань (тобто додаткові елементи необхідно розташовувати так, щоб 

положення центру ваги елемента після підсилення не змінювалося), в іншому 

випадку, потрібна перевірка міцності підсиленого елемента і вузла сполучення з 

урахуванням того що з'явився ексцентриситету. 

При конструюванні підсилення зварні шви, болтові і заклепувальні з'єднання 

потрібно розташовувати в зручних для виконання і контролю якості місцях. Крім того, 

при зварювальних з'єднаннях слід враховувати появу додаткових і остаточних 

зварювальних деформацій. Наприклад, підсилення ферм слід починати з елементів і 

вузлів нижнього поясу, а потім проводити підсилення верхнього поясу. 

Забезпечення спільної роботи додаткових деталей при підсиленні розтягнутих 

елементів проводиться їх обов'язковим заведенням у вузли на відстань, необхідну для 

розміщення зварних швів, достатніх для повного включення в роботу біля границі 

вузлової фасонки. 

В якості додаткових елементів при підсиленні центрально-розтягнутих 

елементів використовуються, як правило, смуги і круглі стержні (рис. 7.1). При цьому 

в разі приварювання смуг підсилення до полиць та пера спарених кутників потрібно 

зрізати виступаючі кінці з'єднувальних планок. 

Рис. 7.1. Підсилення збільшенням поперечного перерізу без зміни гнучкості металевих 

елементів: а - зі спарених кутників; б - зі спарених швелерів; в - з двотаврів. 
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У разі забезпечення спільної роботи додаткових елементів з розтягнутим 

елементом що підсилюється за допомогою електрозварювання зварні шви 

рекомендується приймати з висотою катета шва 3..6 мм (залежно від товщини 

деталей, що з'єднуються), а шви, розташовані поблизу краю елемента, слід 

виконувати суцільними , тому що переривчасті шви створюють численні «надрізи» - 

концентратори напружень, які сприяють крихкому руйнування при розтяганні. 

Підсилення стиснутих елементів сталевих конструкцій проводиться: 

– збільшенням поперечного перерізу елемента при незначній зміні його 

гнучкості, 

– збільшенням поперечного перерізу елемента зі значним зменшенням його 

гнучкості, 

– зменшенням розрахункової довжини елемента без зміни поперечного 

перерізу. 

У практиці підсилення металевих конструкцій перший метод застосовується 

для стиснутих елементів невеликої довжини (коротких), коли міцність елементу 

визначається площею його поперечного перерізу. Два інших методи підсилення 

характерні для довгих стиснутих елементів, які втрачають стійкість при руйнуванні. 

У першому випадку для підсилення центрально-стиснутих елементів, 

аналогічно розтягнутим, як додаткові елементів можуть бути використані смуги і 

круглі стержні, які ефективно збільшують площу поперечного перерізу, але незначно 

змінюють його жорсткість при згині (див. рис. 7.1). Як і у випадку розтягнутих 

елементів, додаткові деталі підсилення повинні заводитися в вузли сполучення. 

При підсиленні стиснутих елементів збільшенням поперечного перерізу із 

зменшенням його гнучкості як додаткові елементи використовуються прокатні 

профілі у вигляді труб, кутників, швелерів і т.п., які розвивають переріз і ефективно 

підвищують його жорсткість при згині (рис. 7.2). При цьому якщо немає небезпеки 

втрати стійкості для перерізу не підсиленого елемента поблизу вузла, деталі 

Рис. 7.2. Підсилення збільшенням поперечного перерізу із зменшенням гнучкості металевих 

елементів: а - зі спарених кутників; б - зі спарених швелерів і двотаврів;                 в - зварних 

суцільного перерізу; г – клепаних. 
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підсилення можуть бути не заведені у вузол і не прикріплені до нього. Допускається 

застосування переривчастих швів, що зменшують зварювальні деформації та 

скорочують терміни зварювальних робіт і масу наплавленого металу. 

Зменшення розрахункової довжини окремих елементів ефективно у випадку, 

коли не забезпечена їх стійкість. Підсилення стиснутих елементів зменшенням їх 

розрахункової довжини в площині кров’яної ферми проводиться встановленням 

додаткових розкосів або підвісок (рис. 7.3, а), з площини ферми або для окремо 

розташованих стійок - попередньо напружених шпренгелів (рис. 7.3, б, в). 

Підсилення елементів металевих конструкцій що працюють на згин, крім 

загальних, має такі особливості: 

– збільшення поперечного перерізу згинального елемента можна 

обмежувати лише зоною дії максимальних згинальних моментів, де підсилення 

потрібно за розрахунком; 

– при конструюванні підсилення слід прагнути до найефективнішого 

розміщення додаткових деталей (на можливо більшій відстані від нейтральної осі 

непідсиленого перерізу); 

– враховуючи вплив зварювальних деформацій при підсиленні, що 

збільшують прогин, підсилення згинальних елементів потрібно починати з нижнього 

поясу, потім при необхідності слід посилити стінку, в останню чергу - верхній пояс. 

Деякі варіанти конструктивних схем підсилення сталевих балок наведені на рис. 

7.4 і 7.5. 
 

Рис. 7.3. Підсилення сталевих конструкцій за рахунок зменшення їх розрахункової довжини: 

а - встановленням додаткових розкосів, б, в - встановленням попередньо напружених 

шпренгелів: 1 – елемент що підсилюється, 2 - додаткові розкоси, 3 - додаткова підвіска, 4 - 

попередньо напружені шпренгелі. 

Рис . 7.4 . Підсилення балочної конструкції що працює на згин в прольоті. 
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Підсилена сталева балка крім умови міцності повинна задовольняти умовам 

загальної та місцевої стійкості. Підвищення місцевої стійкості балок досягається 

встановленням додаткових поперечних (рис. 7.6, а), поздовжніх (рис. 7.6, б) і 

діагональних ребер жорсткості (рис. 7.6, в). З метою зменшення концентрації 

місцевих напружень біля кінців коротких поперечних ребер жорсткості в стиснутій 

зоні вони повинні бути облямовані (окаймлены) поздовжніми ребрами жорсткості     

(рис. 7.6, г). 

 

 

Рис. 7.5. Підсилення сталевих балок збільшенням поперечного перерізу із застосуванням: а 

- пластин; б - стержнів; в - кутників; г - труб; д – двотаврів. 

 

Рис. 7.6. Підсилення стінок сталевих балок додатковими ребрами жорсткості:                        а 

- поперечними; б - поздовжніми; в - діагональними; г - короткими поперечними з 

облямівкою їх поздовжніми ребрами жорсткості. 
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Підвищення місцевої стійкості елементів сталевих конструкцій може бути 

досягнуто також їх бетонуванням (рис. 7.7, а) або прикріпленням до них дерев'яних 

деталей (рис. 7.7, б, в). 

 
 

 

 

 

 

 

7.3. Розрахунок металевих конструкцій, підсилених збільшенням їх 

поперечного перерізу 

Розрахунок підсилення сталевих конструкцій збільшенням їх поперечного 

перерізу проводиться виходячи із стадії напружено-деформованого стану та 

прийнятої гіпотези: 

– за пружною стадією - переріз додаткового елементу підсилення 

сприймає тільки зусилля від навантажень, прикладених до конструкції після 

підсилення; 

– за пластичною стадією - при досягненні напружень у перерізі 

елемента, що підсилюється межі текучості відбувається перерозподіл та 

вирівнювання напружень за перерізом додаткового елементу. 

Рис. 7.7. Підсилення стінок сталевих конструкцій: а - заповненням порожнини колони 

бетоном; б, в - прикріпленням дерев'яних брусів; 1 - сталева конструкція що підсилюється, 

2 - бетон, 3 - отвір у стінці для заповнення бетоном, 4 - дерев'яні бруси,       5 - стяжний 

болт. 
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Розрахункова схема напруженого стану металевої балки, посиленою під 

навантаженням, наведена на рис. 7.8. 

Розрахунок підсилення металевих конструкцій за пластичною стадією дає 

більш економічні рішення, але не для всіх випадків руйнування експериментально 

підтверджений. Тому даний варіант розрахунку застосовується при дії статичних 

навантажень за відсутності небезпеки втрати стійкості. В інших випадках розрахунок 

проводиться за пружною стадією. 

Розрахунок підсилених центрально-розтягнутих і коротких стиснутих 

елементів проводиться з умови міцності: 

- за пружною стадією 

                                           
𝑁

 𝐴0
 + 

𝑁𝑎𝑑

𝐴0+𝐴𝑎𝑑
 ≤ Ryγc                                                      (7.1) 

- за пластичною стадією 

                                         
𝑁

 𝐴0
 + 

𝑁𝑎𝑑

𝐴𝑎𝑑
 ≤ Ryγc                                                             (7.2) 

де 𝑁, 𝑁𝑎𝑑 - відповідно поздовжнє зусилля, що діє в елементі при його підсиленні та 

поздовжнє зусилля від додаткового навантаження, прикладеного після підсилення; 𝐴0, 

𝐴𝑎𝑑 - відповідно площа поперечного перерізу основного і додаткового елементів; Ry - 

розрахунковий опір сталі основного елемента; γc - коефіцієнт умов роботи елементу 

конструкції.  

Розрахунок підсилення стиснутих елементів за умовою стійкості проводиться з 

урахуванням того, що втрата стійкості елемента, підсиленого під навантаженням, 

може відбутися тільки для всього підсиленого перерізу. Тому в розрахунку 

використовується коефіцієнт поздовжнього згину 
(o ad )

, визначений за гнучкостю 

елемента після підсилення. 

Розрахунок підсилених центрально-стиснутих елементів виконується з умови 

забезпечення стійкості 

                                         
𝑁

 𝜑(0+𝑎𝑑)𝐴0
 + 

𝑁𝑎𝑑

𝜑(0+𝑎𝑑)(𝐴0+𝐴𝑎𝑑)
 ≤ Ryγc                                 (7.3)        

 

Можливі викривлення від зварювання при перевірці стійкості допускається 

враховувати за допомогою коефіцієнта умов роботи  
c 
0,8 . 

Рис. 7.8 Схема напруженого стану балки, підсиленою під навантаженням: а - в пружній 

стадії; б - у пластичній стадії. 
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Розрахунок підсилених згинальних елементів проводиться з умови: 

- за пружною стадією для крайнього волокна основного перерізу на відстані  

y
c,o від центру ваги основного перерізу і відстані 

y
c,(o ad ) від центру ваги підсиленого 

перерізу 

                                       
𝑀𝑦𝑐,0

 𝐼0
 + 

𝑀𝑎𝑑𝑦𝑐,(0+𝑎𝑑)

𝐼(0+𝑎𝑑)
 ≤ Ryγc                                              (7.4)        

- за пружною стадією для крайнього волокна додаткового перерізу  

                                              
𝑀𝑎𝑑𝑦𝑑,(0+𝑎𝑑)

𝐼(0+𝑎𝑑)
 ≤ Ry,adγc                                              (7.5) 

- за пластичною стадією 

                                                 
𝑀+𝑀𝑎𝑑

𝑊(0+𝑎𝑑)
 ≤ Ryγc                                              (7.6) 

де 𝑀𝑎𝑑, М - відповідно згинальний момент, що діє в елементі при його підсиленні і 

згинальний момент від додаткового навантаження, прикладеного після підсилення; 𝐼0, 

𝐼(0+𝑎𝑑)   - момент інерції перерізу елемента відповідно до підсилення і після 

підсилення; Ry, Ry,ad - розрахунковий опір сталі відповідно основного або додаткового 

елемента при розтяганні або стисканні.   

Для підсилених елементів що працюють на згин повинна виконуватися умова 

міцності на зсув (зріз) по контакту основного і додаткового перерізу 

                                              
𝑄𝑆

   𝐼(0+𝑎𝑑) 𝛿
 ≤ Rs                                                   (7.7) 

де S - статичний момент частини перерізу додаткової деталі підсилення відносно 

нейтральної осі; δ - товщина основного або додаткового елемента в місці з'єднання; 

Rs - розрахунковий опір сталі зрізу основного або додаткового елементу. 

Перевірка місцевої стійкості стінки балкових конструкцій після підсилення 

проводиться для всіх відсіків між поперечними ребрами жорсткості без урахування 

початкових напружень в ній від навантаження при підсиленні за методикою діючих 

норм. 

Шви, що прикріплюють додаткові деталі підсилення до основного перерізу  

елементів що підсилюються, розраховуються на сприйняття зсувних зусиль, рівних 

граничним зусиллям на розтяганні або стисканні для додаткових деталей підсилення. 

Підсилення окремих елементів металевих конструкцій, що мають угнутості, 

тріщини, вм'ятини і розриви перерізів, проводиться, як правило, після їх 

розвантаження вирівнюванням, приєднанням додаткових деталей (рис. 7.9, 7.10). Або 

заміною пошкодженої частини (рис. 7.11). 

 

 

Рис. 7.9. Підсилення елементів сталевих конструкцій, що мають пошкодження, накладками: 

а - з кутника, б - зі швелера з додатковими з’єднувальними планками;                в - з пластини. 
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7.4. Підсилення з'єднань металевих конструкцій 

Підсилення зварних швів проводять шляхом збільшення їх довжини або 

товщини. 

Стикові шви не підсилюють, оскільки їх висота визначається товщиною 

елементів, що стикуються і влаштування валика шва, що виступає над поверхнею 

елементів, тільки може погіршити умови його роботи через концентрацію місцевих 

напружень. 

Підсилення кутових швів виконується збільшенням їх довжини і (або) катета, 

можливе підсилення за рахунок влаштування лобових швів і збільшення довжини за 

рахунок приварювання додаткових деталей (ребер, накладок і т.п.), при цьому з метою 

зниження впливу зварювальних напружень відстань між елементами вузлів сполучень 

рекомендується не менше 40 мм ( рис. 7.12, 7.13, а, б). 

 

Рис. 7.10. Підсилення викривлених сталевих елементів шпренгелем. 

 

Рис. 7.11. Відновлення елементів сталевих конструкцій вирізанням і заміною пошкодженої 

частини: а - елементів зі спарених кутників; б - елементів з одиночного кутника. 
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Збільшення товщини шва потрібно робити пошарово, наплавляючи шар не 

більше 2 мм, починаючи з місця дефекту шва що підсилюється (підрізи, кратери, 

напливи і т.д.) та використовуючи при цьому електроди товщиною не більше 4 мм. 

Підсилення наступного шва виконується після охолодження попереднього               до 

100 ºС. Висота катету шва після наплавлення не повинна перевищувати: товщини 

полки з боку пера, півтори товщини полиці профілю з боку обушка. 

Підсилення поперечних швів розтягнутих елементів під навантаженням не 

допускається. 

 

При збільшенні довжини зварних швів елементів що з’єднуються, профілю у 

вигляді кутнику, додаткові шви слід накладати в напрямку вже існуючих, починаючи 

від краю фасонки з боку обушка. Розрахунок підсилених зварних швів проводиться без 

урахування початкових напружень від навантаження при підсиленні. 

Рис. 7.13. Підсилення вузлових з'єднань: а, б - зварних; в - клепаних: 1 - додаткові шви,        2 

- накладки, 3 - додаткові фасонки, 4 - додаткові ребра, 5 - додаткові високоміцні болти. 

Рис. 7.12. Підсилення зварних швів: а - збільшенням довжини за рахунок накладення 

лобового шва; б - збільшенням висоти катетів кутових швів: 1 - існуючі шви, 2 - додатковий 

лобовий шов, 3 - додаткове наплавлення. 
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Підсилення клепаних і болтових з'єднань при послабленні стяжки пакету 

деталей проводиться збільшенням кількості заклепок і болтів (рис. 7.13, в) або їх 

заміною високоміцними болтами з попереднім напруженням шляхом закручування 

гайок тарувальними ключами. Натяжіння високоміцних болтів виконують від 

середини вузла до країв. У ряді випадків підсилення клепаних і болтових з'єднань 

здійснюється заміною їх зварюванням. 

Розрахунок високоміцних болтів і зварних швів підсилених клепаних і болтових 

з'єднань, в яких поєднанні, після підсилення, заклепки («чорні» болти) і високоміцні 

болти (зварні шви), внаслідок різної деформативности виконується на повне зусилля 

після підсилення. 

 

7.5. Підсилення металевих конструкцій зміною їх розрахункової схеми 
Підсилення металевих конструкцій зміною їх розрахункової схеми є 

ефективним методом, який дозволяє перерозподілити зусилля між елементами. Всі 

методи, розглянуті для залізобетонних конструкцій (зміна місця передачі 

навантаження, підвищення ступеня зовнішньої статичної невизначеності, 

підвищення ступеня їх внутрішньої статичної невизначеності), можуть бути 

застосовні і для металевих конструкцій. 

На рис. 7.14-7.16 наведені схеми підсилення металевих конструкцій 

підвищенням ступеня статичної невизначеності: шляхом забезпечення 

нерозрізності сталевих шарнірно опертих балок (рис. 7.14 ), шляхом влаштування 

додаткових жорстких і пружних опор у вигляді підкосів, підвісок і кронштейнів для 

балкових конструкцій (рис. 7.15), влаштуванням затяжок, шарнірно-стержневих 

ланцюгів для кров’яних ферм (рис. 7.16, а, б), включенням у спільну роботу з кров’яної 

фермою конструкції світоаераційного ліхтаря (рис. 7.16, в). 
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Рис. 7.14. Підсилення сталевих балок забезпеченням їх нерозрізності: 1 - сталеві накладки. 

 

Рис. 7.15. Схеми підсилення сталевих балок додатковими жорсткими і пружними опорами: а 

- попередньо напруженими підкосами з обпертими на фундаменти; б - підкосами з 

обпертими на колону; в - підвісками; г - попередньо напруженими кронштейнами:                  1 

- підкоси, 2 - затяжка з натяжним пристосуванням, 3 - підвіски, 4 – кронштейни. 

 

Рис. 7.16. Схеми підсилення кров’яних ферм: а - попередньо напруженими затяжками,        б 

- шарнірно-стержневими ланцюгами, в - включенням конструкції ліхтаря у спільну роботу 

з фермою: 1 - затяжка, 2 - натяжне пристосування, 3 - сталевий канат, 4 - підвіска,   5 - 

додаткова стійка, 6 - додатковий розкіс 
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При проектуванні підсилення конструкцій зміною їх розрахункової схеми слід 

проводити перевірку міцності і стійкості всіх елементів і їх сполучень на дію змінених 

зусиль. Застосування даних методів підсилення може спричинити за собою 

необхідність підсилення не лише окремих елементів, але і вузлових з'єднань. 

Слід максимально розвантажити конструкції, що підсилюються, оскільки 

перерозподілятися за новою схемою будуть тільки зусилля від навантаження, 

прикладеного після підсилення. Ефективно виконувати попереднє напруження 

додаткових елементів підсилення. 

На рис. 7.17 наведені приклади підсилення сталевих балочних конструкцій 

підвищенням ступеня внутрішньої статичної невизначеності влаштуванням 

попередньо напруженої горизонтальної і шпренгельної затяжки. 

При цьому анкерні пристрої по кінцях затяжки можуть бути розміщені в будь-

якому місці за довжиною прольоту конструкції що підсилюється. Принципи 

розрахунку сталевих балочних елементів, підсилених попередньо напруженими 

затяжками, не мають відмінностей від розрахунку підсилених залізобетонних 

елементів. Розрахунок вузлів сполучення затяжки з елементом що підсилюється 

виконується на дію зусиль в затяжці в граничному стані за чинними нормативними 

документами для сталевих конструкцій. 

 

Питання для самоконтролю.  
1. Назвіть основні особливості підсилення металевих конструкцій. 

2. Наведіть приклади підсилення розтягнутих сталевих елементів збільшенням їх 

поперечного перерізу. 

3. Як, в загальному випадку, проводиться підсилення стиснутих елементів сталевих 

конструкцій ? 

4. Наведіть приклади підсилення стиснутих сталевих елементів збільшенням їх 

поперечного перерізу із зменшенням їх гнучкості. 

5. У чому полягає особливість підсилення металевих конструкцій які працюють на згин ? 

6. Наведіть приклади підсилення сталевих елементів що працюють на згин збільшенням їх 

поперечного перерізу. 

7. Як проводиться підсилення стінок сталевих елементів з метою підвищення їх місцевої 

стійкості ? 

 8. Наведіть приклади підсилення металевих конструкцій за рахунок зменшення їх 

розрахункової довжини. 

9. Викладіть методику розрахунку міцності підсилених збільшенням поперечного перерізу 

розтягнутих металевих елементів. 

Рис. 7.17. Схеми підсилення сталевих балок підвищенням ступеня внутрішньої статичної 

невизначеності: а - попередньо напруженою горизонтальною затяжкою; б - попередньо 

напруженою шпренгельною затяжкою: 1 - горизонтальна затяжка, 2 - натяжне пристосування, 

3 - анкерний пристрій, 4 - шпренгельна затяжка, 5 - додаткова стійка,               6 - додатковий 

підкіс. 
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10. Викладіть методику розрахунку міцності підсилених збільшенням поперечного перерізу 

стиснутих сталевих елементів (з умови забезпечення міцності і стійкості). 

11. Викладіть методику розрахунку міцності підсилених збільшенням поперечного перерізу 

металевих елементів що згинаються (за пружною і пластичною стадіями). 

12. Як проводиться підсилення сталевих елементів, що мають пошкодження ? 

13. Назвіть методи підсилення зварних з'єднань сталевих елементів. 

14. Наведіть приклади підсилення металевих конструкцій підвищенням ступеня зовнішньої 

статичної невизначеності. 

15. Наведіть приклади підсилення металевих конструкцій підвищенням ступеня 

внутрішньої статичної невизначеності. 

 

 

Тема 8. ПІДСИЛЕННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ КОНСТРУКЦІЙ 
 

При реконструкції будівель з дерев'яними конструкціями (переважно 

міжповерхові перекриття будівель старої забудови і кров’яні дахи) часто виникає 

потреба підсилення окремих елементів або конструкції в цілому. 

Зниження міцності дерев'яних конструкцій пов'язано з незадовільною їх 

експлуатацією (зволоження деревини при відсутності захисту від гниття і шкідників). 

На ранній стадії виявлення дефектів буває достатньо змінити умови експлуатації: 

створити для дерев'яних конструкцій відповідний температурний та вологосний 

режим (виключення потрапляння атмосферних і технологічних вод, систематичне 

провітрювання і просушування, якісна термо- і пароізоляція) або ретельно обробити 

деревину антисептиками. 

При потребі збільшення міцності або жорсткості дерев'яних конструкцій їх 

підсилення виконують заміною частини зруйнованого перерізу або ділянки 

конструкції, а також збільшенням поперечного перерізу. 

 

8.1. Підсилення елементів дерев'яних конструкцій 
Часткова заміна деревини в перерізі полягає в вирізання дефектної ділянки, 

антисептуванні деревини в місцях підсилення і подальшому щільному встановленні 

нової деревини (рис. 8.1). Спільна робота старої і нової деревини в перерізі 

забезпечується болтовим, цвяховим, нагельним з'єднанням або приклеюванням. 

Для підсилення розтягнутих і згинальних дерев'яних елементів застосовується 

стержнева арматура, яка вклеюється в спеціально підготовлені поздовжні пази. 

Сталеві профілі прикріплюються до елемента, що підсилюється шляхом 

приклеювання або болтового (за допомогою цвяхів) з'єднання. Розрахунок підсилених 

елементів проводиться за їх приведеним перерізом у припущенні спільної роботи 

деревини та арматури аж до руйнування. 

Рис. 8.1. Підсилення дерев'яних елементів частковою заміною деревини в перерізі:                    

1 – елемент що підсилюється, 2 - накладки з нової деревини, 3 - болти (цвяхи). 
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Зазвичай відбувається зниження міцності дерев'яних балок міжповерхових 

перекриттів у місцях їх заробки в цегляні стіни. Через недостатню термоізоляцію стін 

і відсутності провітрювання кінці балок зволожуються конденсатом, викликаючи 

підвищену деформативність балок, їх гниття і зниження міцності. 

При великій кількості пошкоджених балок з метою економії металу 

застосовуються стержневі накладки, що представляють собою заздалегідь 

виготовлені сталеві ферми з кутників і круглих стержнів (рис. 8.2). 

Заміна зруйнованої кінцевої ділянки балок перекриттів проводиться 

встановленням накладок з дощок або брусів, а також сталевих профілів замість 

обрізаного кінця. Накладки можуть встановлюватися збоку або зверху перерізу  (рис. 

8.3). На час установки накладок під балки підводять тимчасові опори. Елементи 

підсилення повинні бути ізольовані від стін прокладками з руберойду. Розміри 

перерізів накладок та з’єднувальних болтів визначаються розрахунком, дерев'яні 

накладки повинні бути трохи більше розмірів перерізу балки. 

Рис. 8.2. Підсилення опорних ділянок стержневими накладками: 1 – балка що підсилюється, 

2 - стержнева накладка. 

Рис. 8.3. Підсилення опорних ділянок дерев'яних балок накладками: а - дерев'яними з боку 

бічних граней, б - дерев'яною з боку верхньої грані, в - сталевими з боку бічних граней;         1 

– балка що підсилюється, 2 - накладки з нової деревини, 3 - болти, 4 - кутник , 5 - хомут, 6 - 

дерев'яний вкладиш, 7 - гідроізоляція, 8 - з’єднувальна планка, 9 - стяжний болт,              10 

- накладка з швелера. 
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8.2. Підсилення дерев'яних елементів кров’яних дахів 
У конструкціях кров’яних дахів найбільш часто схильні до гниття елементи 

мауерлату, які контактують з цегляною кладкою, і ділянки кров’яних ніг, що 

примикають до нього, а також крокви і обрешетування в місцях протікання покриття 

даху. 

При перевантаженні покрівлі одним з ушкоджень крокв можуть бути поздовжні 

тріщини, які стягують сталевими хомутами на болтах (рис. 8.4). 

Підсилення крокв може проводитися збільшенням поперечного перерізу за 

допомогою накладок на найбільш навантажених ділянках або встановленням 

шпренгелів (рис. 8.5). При недостатній міцності з’єднання крокв з мауерлатом 

влаштовують додаткові накладки або затяжки, що сприймають горизонтальні зусилля 

(рис. 8.6 ). 
 

 

 

 

 

 

Рис. 8.4. Підсилення дерев'яних елементів з поздовжніми тріщинами: 1 - підсилюючий 

елемент, 2 - поздовжня тріщина, 3 - сталевий хомут. 

 

Рис. 8.5. Підсилення дерев'яних елементів шпренгелем: 1 – елемент що підсилюється,        2 

– шпренгель. 
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При значних дефектах дерев'яних конструкцій влаштовують повну заміну 

елементів міжповерхових перекриттів і кров’яних дахів шляхом встановлення нових 

конструкцій поряд з пошкодженими. 

Одним з методів реконструкції кров’яного даху при збільшенні на нього 

навантаження (наприклад, заміна більш легкого покриття на більш важке) є 

збільшення ухилу крокв (рис. 8.7). 

 

8.3. Захист підсилених дерев'яних конструкцій 
Підсилені дерев'яні конструкції і елементи підсилення повинні бути захищені 

від гниття, впливу шкідників і грибів, а також від займання. При відсутності 

небезпеки зволоження, наявності систематичної просушки і вологості навколишнього 

Рис. 8.6. Підсилення з’єднання крокв з мауерлатом: а - за допомогою накладок,                             б 

- влаштування затяжки: 1 - сталева накладка, 2 – затяжка. 

 

Рис. 8.7. Збільшення ухилу крокв існуючого даху: 1 - існуюча кроква, 2 - нова кроква,               3 

- додаткова стійка, 4 - з’єднувальна планка, 5 – болти. 
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середовища до 25% застосовується одноразове антисептування (водний розчин 

фтористого натрію, кремній фтористого натрію, хлористого цинку тощо), при більш 

складних умовах експлуатації - дворазове. Дерев'яні елементи, що підлягають 

суцільному фарбуванню не антисептуються. Захист дерев'яних елементів від дії 

вогню виконується вогнезахисними складами - антипіренами (бурої, борною 

кислотою, сульфатом амонію та ін.). Додаткові сталеві елементи фарбуються 

антикорозійними складами. 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Як проводиться підсилення дерев'яних елементів частковою заміною деревини ? 

2. Наведіть приклади підсилення опорних ділянок дерев'яних балок накладками. 

3. Як проводиться підсилення дерев'яних елементів з поздовжніми тріщинами ? 

4. Наведіть приклади підсилення стику крокв з мауерлатом. 

 5. Як проводиться підсилення крокв існуючого даху збільшенням їх ухилу ? 

6. Яким чином захищаються підсилені дерев'яні елементи від гниття, впливу шкідників і 

займання ? 
 

Тема 9. ПІДСИЛЕННЯ ОСНОВ І ФУНДАМЕНТІВ 
 

9.1. Загальні положення 
Несуча здатність системи «основа-фундамент» залежно від інженерно-

геологічних умов, умов реконструкції, особливостей будівлі, що реконструюється, а 

також технічних можливостей будівельної організації може бути збільшена за рахунок 

підсилення основи або фундаментів.  

Заходи щодо збільшення міцності і зниження деформативності основ 

спрямовані на зміну фізико-механічних характеристик ґрунтів або умов їх 

деформування. 

Зміцнення ґрунтів проводиться за рахунок утворення нових структурних 

зв'язків між частинками ґрунту в ході хімічного закріплення, цементації, бітумізації, 

теплової обробки, заморожування і т.п. Застосування даних методів на практиці 

можливо лише з використанням відповідного обладнання і матеріалів і, як правило, 

проводиться спеціалізованими організаціями. 

Зміна умов деформування ґрунту виконується шляхом влаштування за 

контуром фундаменту обойми, армування підгрунтя коренеподібними палями (не 

пов'язаними безпосередньо з тілом фундаменту), системою взаємно пересічних 

гідророзривів, заповнених розчином (метод геомасиву) і т.п.. 

При необхідності виконують ремонт фундаменту з метою відновлення або 

збільшення його міцності і довговічності. Ремонт виконують шляхом ін'єктування 

цементними або полімерними розчинами, нанесення торкретбетону, влаштування 

бетонної обойми, штукатурення. 

Підсилення фундаментів пов'язане з влаштуванням додаткових конструктивних 

елементів, які жорстко з'єднуються з існуючим фундаментом і здатних або 

розвантажити фундамент, або сприймати додаткові навантаження . 

Підсилення фундаментів проводиться шляхом збільшення ширини підошви, 

глибини закладення або за допомогою паль. 

 

9.2. Підсилення фундаментів збільшенням ширини підошви 
Підсилення фундаментів шляхом розширення підошви передбачає збільшення 

опорної площі існуючого фундаменту за рахунок приєднання до його бічних граней 
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додаткових залізобетонних або бетонних елементів. При розширенні підошви 

відбувається перерозподіл навантаження на більшій поверхні основи, що дає 

можливість підвищити навантаження на фундамент, знизити осадку, зменшити 

ймовірність втрати несучої здатності основи. Розширення підошви також 

застосовується для вирівнювання епюри контактних тисків, стабілізації крену 

фундаменту. 

Не рекомендується проводити збільшення площі підошви фундаменту на 

слабких, структурно-нестійких і водонасичених ґрунтах, а також при високому рівні 

ґрунтових вод. 

Розширення підошви фундаменту здійснюють: при одно- і двосторонньому 

розширенні - нарощуванням, з трьох і чотирьох боків фундаменту - за допомогою 

залізобетонних сорочок або обойм. 

Нарощування для підсилення стрічкових фундаментів представляє собою 

залізобетонні або бетонні, збірні (банкети) або монолітні елементи, що примикають 

до бічної грані фундаменту. Нарощування влаштовують уздовж всієї довжини 

фундаменту або під найбільш завантаженими ділянками. Ширина підошви 

нарощування приймається не менше 200 мм, відношення ширини нарощування до 

висоті не менше 1/5. 

Обойма представляє собою конструктивний елемент підсилення фундаменту у 

вигляді монолітної залізобетонної оболонки, що охоплює фундамент з чотирьох 

сторін. Застосовується при підсиленні стовпчастих фундаментів. 

Спільна робота елементів розширення підошви з фундаментом що 

підсилюється забезпечується: 

- влаштуванням бетонних шпонок, виступів в поглибленнях існуючого 

фундаменту або несучих конструкціях будівлі; 

- влаштуванням анкерів, зароблених у тіло існуючого фундаменту; 

- влаштуванням наскрізної арматури; 

- зварюванням арматури елементів розширення з оголеною арматурою 

фундаменту, що підсилюється;  

- за допомогою спеціальних опорних елементів: підкосів, розвантажувальних 

металевих або залізобетонних балок. 

Для забезпечення міцного зчеплення між новим і старим бетоном поверхню 

існуючого фундаменту очищають від ґрунту, старої гідроізоляції, хімічних речовин, а 

також від рихлого розчину, бетону, промивають і просушують, виконують насічку 

поверхні контакту. 

Влаштування нарощування з виступами, що заходять в горизонтально пробиті 

штраби стіни (рис.9.1, а), рекомендується застосовувати при товщині стін не менше 

510 мм і при задовільному їх стані. Виступи нарощування заходять в стіну на глибину 

не менше 120 мм. Допускається уздовж стіни виступи робити переривчастими. 

Довжина одного виступу повинна бути не менше 500 мм , розриву - не більше 500 мм. 

Підсилення стрічкового фундаменту може проводитися залізобетонним 

нарощуванням з виступами в двох рівнях, (рис. 9.1, б). Виступи нижнього рівня 

підводять під частково розібрану підошву фундаменту. Таке конструктивне рішення 

застосовують при низькій міцності матеріалу фундаменту, наявності значних дефектів 

і пошкоджень. 
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Для забезпечення спільної роботи фундаменту, що підсилюється і елементів 

підсилення застосовують арматурні стержні, які встановлюються в наскрізні отвори в 

тілі фундаменту і стін (наскрізні анкери) (рис. 9.1, в), анкери або дюбелі з стержневої 

арматури діаметром 12...20 мм. Анкери зароблюють у фундаменти цементним 

розчином на глибину не менше 150 мм. Дюбелі із загартованим гострим кінцем 

забивають у шви між каменями кладки на глибину не менше 100 мм. 

Одночасно разом з підсиленням фундаменту може проводитися його 

ін'єктування. У цьому випадку замість анкерів в отвори, пробиті на глибину не менше 

1/2 ширини фундаменту, встановлюють ін'єкційні трубки (рис. 9.1, г), які виводять за 

межі опалубки. Ін'єктування виконують після тужавлення бетону нарощування. 

При підсиленні фундаментів розширенням, основа додаткових елементів має 

бути підготовлена шляхом утрамбовування щебеню або гравію на глибину            50...60 

мм. При наявності в основі слабо фільтруючих водонасичених ґрунтів передбачають 

піщано-гравійну підготовку товщиною не менше 100 мм. 

Додаткові елементи влаштовуються з важкого бетону класу не нижче умовного 

класу бетону фундаменту, що підсилюється і не нижче рекомендованого в залежності 

від умов експлуатації. 

Для підсилення стовпчастого фундаменту може застосовуватися залізобетонна 

обойма, що підводиться під елементи перекриття підвалу (рис. 9.2, а). 

Спільна робота залізобетонної обойми з фундаментом що підсилюється 

забезпечується шляхом приварювання арматури обойми до частково оголеної 

арматури фундаменту (рис. 9.2, б). Верхня грань обойми виводиться вище обріза 

фундаменту не менше ніж на ширину перерізу стовпа і не менше ніж на 5Δ,               де 

Δ - товщина шару обойми, що примикає до стовпа. Крім того, межі стовпа робляться 

шорсткою (шероховатой) шляхом насічки поверхні. 

Рис. 9.1. Розширення підошви стрічкового фундаменту нарощуванням з виступами: а - із 

застосуванням анкерів, б - заведенням під підошву фундаменту, в - із застосуванням 

наскрізних анкерів, г - з одночасним ін'єктуванням фундаменту: 1 - існуючий фундамент,      2 

- нарощування з виступами, 3 - анкери, 4 - підготовка, 5 - ін'єкційні трубки. 
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Примикання обойми до стовпчастого фундаменту може проводитися шляхом 

об'єднання в єдиний просторовий каркас арматури обойми з оголеною арматурою 

підошви фундаменту і підколонною його частиною ( рис. 9.3 ). При цьому арматура 

підколонної частини оголюється по кутах фундаменту. 

Забезпечення спільної роботи при підсиленні стрічкових фундаментів 

нарощуванням може бути виконано за допомогою поздовжніх металевих балок              

(рис. 9.4, а). Такий спосіб забезпечення спільної роботи рекомендується 

використовувати при відсутності значних поверхневих руйнувань. Сталеві балки у 

вигляді швелерів стягують болтами, встановленими з кроком 500...750 мм. До полок 

балок кріплять плоскі металеві зубці шириною не менше 50 мм, товщиною 10 мм, з 

кроком 250 мм. Зубці заводять в попередньо очищені від розчину шви кладки. 

Глибина заробки зубців в стіні приймається залежно від стану кладки і повинна бути 

не менше 30 мм. 

Одностороннє нарощування з опорними елементами у вигляді підкосів                

(рис. 9.4, б) застосовують для підсилення стрічкових фундаментів цегляних стін 

товщиною не менше 250 мм при значному збільшенні навантаження на фундамент, 

зміні ексцентриситету прикладання навантаження, виправленні кренів. Сталеві 

підкоси встановлюють у заздалегідь підготовлених поглибленнях з кроком 1,5...2 м. 

Глибина заробки підкосів приймається не менше 120 мм. 

 

 

Рис. 9.2. Розширення підошви стовпчастого фундаменту залізобетонними обоймами:         а 

- з упором в елемент перекриття підвалу; б - з приварюванням до арматури фундаменту: 1 - 

існуючий фундамент; 2 - обойма, 3 – підготовка. 

 

Рис. 9.3. Розширення підошви фундаменту під колону: 1 - існуючий фундамент;                2 

- нарощування частини фундаменту; 3 - щебенево-піщана підготовка; 4 – зварювання. 
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Нарощування із забезпеченням спільної роботи з існуючим фундаментом за 

допомогою поперечних балок (рис.9.5) застосовують у разі значного збільшення 

опорної площі (більше 400 мм з кожного боку). Балки виготовляють з прокатних 

профілів, площа поперечного перерізу яких визначається розрахунком. 

Опорні балки встановлюють з тим же кроком, що й підкоси при 

односторонньому нарощуванні, і замонолічують дрібнозернистим бетоном. 

У разі якщо виліт вільної частині нарощування перевищує 0,9 h (де h - висота 

нарощування), на рівні підошви фундаменту встановлюють поперечну арматуру, яку 

анкерують в фундаменті. Якщо крок балок в поздовжньому напрямку перевищує 2h, 

то нарощування армується в поздовжньому напрямку у верхній зоні. 

При підсиленні стовпчастих фундаментів під цегляні стовпи поперечні балки 

встановлюють у горизонтальних штрабах і стягують болтами. Балки виконують 

перехресними з двох пар швелерів, зварених між собою. При влаштуванні елементів 

розширення ослаблену зону цегляних стовпів омонолічують на висоту не менше             

250 мм від краю ослаблення. 

Рис. 9.4. Розширення підошви стрічкового фундаменту: а – двостороннім нарощуванням з 

опорними елементами у вигляді поздовжніх балок; б – одностороннім нарощуванням з 

підкосами: 1 - існуючий фундамент; 2 - нарощування; 3 - поздовжні металеві балки;            4 

- підготовка, 5 - стяжний болт; 6 - плоскі металеві зубці; 7 - анкер, 8 - сталевий підкіс;        9 

– бетон. 

 

Рис. 9.5. Двостороннє розширення з поперечними балками: 1 - існуючий фундамент;             2 

- нарощування, 3 - сталева балка, 4 - підготовка; 5 - дрібнозернистий бетон, 6 - поперечна 

арматура, яка анкерується в тілі фундаменту, 7 - поздовжня арматура. 
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Кріплення поперечної балки до залізобетонної колони виконують шляхом її 

приварювання до оголеної арматури колони (рис. 9.6), аналогічно опорним хомутам. 

Нарощувані частини фундаменту при бетонуванні виводять вище ослабленої зони 

колони не менше ніж на величину, рівну більшій стороні поперечного перерізу 

колони. 

При підсиленні стрічкових фундаментів в якості поперечних балок можуть 

використовуватися залізобетонні балки. Ширина балки призначається не менше            

200 мм, висота в зоні заробки балки в стіні не менше 300 мм. 

За довжиною стрічкового фундаменту нарощування може бути виконано 

змінного перерізу (рис. 9.7). У цьому випадку підошва нарощування додатково 

армується зварними сітками. 

 

 

9.3. Розрахунок основи фундаментів, підсилених розширенням підошви. 

Рис. 9.6. Розширення підошви стовпчастого фундаменту із застосуванням поперечних 

балок: 1 - арматура колони; 2 - елементи розширення; 3 - опорні балки зі швелерів;               4 

- коротиші; 5 – підготовка. 

Рис. 9.7. Розширення фундаменту із застосуванням поперечних залізобетонних балок:           а 

- поперечний розріз, б - вид збоку: 1 - існуючий фундамент; 2 - елементи розширення;          3 

- залізобетонна балка, 4 – підготовка. 

 



93 

  

Розрахунок основи фундаментів, посилених розширенням підошви, 

проводиться за другою групою граничних станів (за деформаціями підстави). 

Розрахунок осідань основи методами, які передбачають обмеження тиску по підошві 

фундаменту розрахунковим опором, проводиться з урахуванням: 

- часткового розвантаження фундаменту в ході реконструкції; 

- нерівномірної епюри контактних тисків під підошвами старої і нової частин 

фундаменту. 

Значення епюри контактних напружень під підошвою підсиленого фундаменту 

визначають від повного навантаження, очікуваного після реконструкції, з 

урахуванням початкового тиску під старою частиною фундаменту, чинного в період 

реконструкції. 

Допускається значення контактних тисків визначати підсумовуванням епюри 

початкового тиску фундаменту до розширення і епюри тисків від додаткового 

навантаження на основу після розширення, побудованої в припущенні про лінійний 

характер її зміни. Додаткове навантаження в цьому випадку визначається за 

фактичними міцностними властивостями ґрунту. При цьому враховують : 

- зміну властивостей ґрунту основи, обтисненого тривало діючим 

навантаженням в період експлуатації будівлі (підвищувальним коефіцієнтом KR до 

розрахункового опору R); 

- збільшення розрахункового опору під підошвою фундаменту, що підсилюється 

за рахунок бічної пригрузки від розширюючихся елементів, що змінюють умови 

деформування ґрунту основи під фундаментом що підсилюється. 

Облік сприятливого впливу бічної пригрузки від додаткових елементів на 

величину розрахункового опору основи фундаменту, що підсилюється виконують 

шляхом введення підвищувального коефіцієнта Kq до розрахункового опору ґрунту в 

підошві з урахуванням його тривалого обтиснення Rt 

                                                                           𝑅𝑡𝑞 = 𝐾𝑞𝑅𝑡                                                      (9.1) 

Коефіцієнт Kq приймається за табл. 9.1 залежно від властивостей ґрунту і 

співвідношення ширини додаткових елементів bad до ширини фундаменту, що 

підсилюється b. 

Таблиця  9.1 
 

Ширина додаткових 

частин, bad  
Для пісків (крім пухких) і пилувато-глинистих ґрунтів при коефіцієнті 

пористості e і консистенції IL 

 e < 0,5; IL ≤0 e = 0,6 ; IL = 0,25 e ³ ≥ 0,7 ; IL ≥ 0,8 

≤ b /2 1,0 1,0 1,0 

> b /2 1,3 1,2 1,1 

Примітки: 

1. Проміжні значення приймаються за інтерполяцією. 

2. Коефіцієнт Kq = 1, якщо розширення проводиться з одного боку стрічкового фундаменту 

або з трьох і менше сторін стовпчастого фундаменту. 

 

Тиск під підошвою фундаменту, що реконструюється, обмежується умовами: 

- середній тиск під підошвою додаткових частин фундаменту має бути менше 

розрахункового опору ґрунту в природному стані 

                                                    𝑝𝑚,𝑎𝑑 ≤ 𝑅 ;                                                  (9.2) 
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- максимальний крайовий тиск під підошвою додаткових частин фундаменту 

повинен бути менше 1,2 R 

                                                  𝑝𝑚𝑎𝑥,𝑎𝑑 ≤ 1,2𝑅 ;                                           (9.3) 

 - середній тиск під підошвою фундаменту, що підсилюється після реконструкції 

має бути менше розрахункового опору 

                                                  𝑝𝑚 ≤ 𝑅𝑡𝑞;                                                     (9.4) 

- максимальний тиск під підошвою фундаменту, що підсилюється повинен бути 

не більше 1,2 Rtq 

                                                𝑝𝑚𝑎𝑥 ≤ 𝑅𝑡𝑞  .                                                  (9.5) 

 Площа нарощуваних частин фундаменту Aad визначається з виразу 

                                               𝐴𝑎𝑑 =
𝑁𝑒𝑛𝑙−𝑅𝑡𝑞𝐴

𝑅𝑡𝑞−𝑁𝑟/𝐴
,                                              (9.6) 

де Nenl - розрахункове навантаження на фундамент після реконструкції з урахуванням 

власної ваги і ґрунту на його обрізах (середнє зважене значення питомої ваги 

фундаменту і ґрунту на його обрізах допускається приймати                      gmt = 20 

кН/м3); Nr - розрахункове навантаження на фундамент в період реконструкції з 

урахуванням власної ваги і ґрунту на його обрізах; Rtq - розрахунковий опір ґрунту під 

підошвою фундаменту, що підсилюється; A - площа підошви фундаменту до 

підсилення. 

Площа додаткових частин фундаменту, що влаштовуються з попередніми 

обтисненням ґрунтів, визначається з умови, що при обтисненні відбувається 

вирівнювання тиску під підошвами старої і нової частин фундаменту: 

                                                  𝐴𝑎𝑑 =
𝑁𝑒𝑛𝑙−𝑅𝑟𝑒𝑑𝐴

𝑅𝑟𝑒𝑑
,                                          (9.7) 

де Rred - приведений розрахунковий опір ґрунту під підошвою підсиленого 

фундаменту 

                                                  𝑅𝑟𝑒𝑑 =
𝑅𝑡𝑞𝐴+𝑅𝐴𝑎𝑑

𝐴+𝐴𝑎𝑑
 .                                         (9.8) 

Тиск обтиску, при якому відбувається вирівнювання контактних тисків під 

підошвами старої і нової частин фундаменту, дорівнює 

                                                        𝑝𝑎𝑑 =
𝑁𝑟

𝐴
 .                                                 (9.9) 

 

9.4. Підсилення фундаментів збільшенням глибини їх закладення 

Збільшення глибини закладення з підведенням нового фундаменту 

застосовується при недостатній несучій здатності і високої деформативності верхніх 

шарів основи при можливості промерзання ґрунтів під підошвою фундаменту. 

Підводка нових фундаментів (рис. 9.8) здійснюється захватками шириною 

2...2,5 м. Попередньо несучі конструкції вивішують на металевих балках або на 

розпірках, розрахованих на зусилля, що виникають від дії навантажень в період 

реконструкції. Балки і розпірки спирають на бетонні або дерев'яні підставки (тумби). 

Виробництво робіт по відкопуванню траншей для заміни фундаменту 

дозволяється проводити лише після закріплення стінок виїмок інвентарним 

огородженням. Огорожу стінок траншей розкріплюють одноразовими розпірками, що 

омонолічуються разом з влаштуванням нового фундаменту, горизонтальними 

розтяжками, які анкерують за межами призми обвалення укосу, затисненням в  товщі 

ґрунту що розташована нижче (шпунтова стінка). 
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Огородження повинні бути розраховані на активний тиск з боку ґрунту з 

урахуванням привантаження бровки траншеї опорними елементами тимчасових 

кріплень стіни. 

Включення нового фундаменту в спільну роботу з несучою стіною проводиться 

шляхом підклинювання, ін'єктування розчином, зачеканенням жорсткою бетонною 

сумішшю. Для цього верх фундаменту при бетонуванні не доводять до нижньої грані 

стіни на 100...150 мм при підклинювання, 10...120 мм при зачеканці бетонною 

сумішшю і 30...50 мм при ін'єктуванні розчином. 

Розклинювання проводиться після того, як бетон фундаменту набере не менше 

50 % проектної міцності. За довжиною фундаменту клини розташовують на відстані 

0,5...0,7 м один від одного. Для збереження гідроізоляції, що влаштовується між 

фундаментом і стіною, від розривів або зсуву нижній клин спирається в металеву 

підкладку з кутником, що утримує її від переміщень при розколюванні. По закінченні 

розклинення клини зварюють один з одним, щілина між стіною і фундаментом 

заповнюється жорсткою бетонною сумішшю класу не менше класу бетону 

фундаменту. 

відм. старого 

фундаменту 

відм. нового 

фундаменту 

Рис. 9.8. Збільшення глибини закладення з підведенням нового фундаменту: 1 – новий 

монолітний фундамент; 2 - опорна поперечна балка; 3 - поздовжня металева балка,                    4 

-  розпірки; 5 - гідроізоляція стін; 6 - підготовка; 7 - з’єднувальний шар фундаменту. 
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При збільшенні глибини закладення і підводці нового фундаменту під колону 

застосовують сталеві підкоси (рис. 9.9). Для упору підкосів на колоні влаштовують 

залізобетонний хомут. У нижній частині підкоси пов'язують між собою сталевими 

тяжами, при натягу яких підкоси включаються в роботу. 

Сполучення колони і нового фундаменту виконують шляхом приварювання 

арматури фундаменту до оголеної арматури колони. 

 

9.5. Підсилення фундаментів за допомогою паль 

Підсилення фундаментів за допомогою паль проводиться за рахунок 

влаштування додаткових пальових фундаментів, які спираються на більш міцні  шари 

ґрунту і дозволяє значно підвищити несучу здатність його основи і знизити 

деформативність. 

При підсиленні фундаментів будівель що підлягають реконструкції, як правило, 

використовуються: 

- вдавлювані багатосекційні палі; 

- буронабивні палі; 

- буроін'єкційні. 

Багатосекційні палі виконуються із збірних залізобетонних або 

сталезалізобетонних елементів, що з'єднуються в міру занурення паль в грунт. Для 

занурення багатосекційних паль не потрібно громіздкого обладнання. Вдавлювання 

паль виконують за допомогою гідравлічних домкратів, які впираються у вище 

розташовані конструкції будівлі, що реконструюється . 

Буронабивні палі різних типів мають високу несучу здатність і можуть 

застосовуватися в будь-яких ґрунтових умовах. Через громіздкість устаткування, яке 

застосовується при влаштуванні буронабивних паль, область їх застосування 

обмежена. Буронабивні палі застосовуються при підсиленні фундаментів по 

зовнішньому периметру будівлі, що реконструюється, можуть влаштовуватися під 

нахилом до осі фундаменту. Кут відхилення паль від вертикалі не повинен 

перевищувати 30°. 

Рис. 9.9. Заглиблення фундаменту під колону: 1 - монолітний фундамент, 2 - опорний хомут, 

3 - підкоси, 4 - затяжка, 5 - зварні стики арматури. 

 

відм. старого 

фундаменту 

відм. нового 

фундаменту 
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Буроін'єкційні палі також застосовуються в будь-яких ґрунтових умовах, 

дозволяють проводити роботи в обмежених умовах. Рекомендується використовувати 

при збільшенні як вертикальних, так і горизонтальних навантажень на фундамент, для 

стабілізації нерівномірних складок. 

При забезпеченні спільної роботи паль підсилення з фундаментом що 

підсилюється можливі випадки: 

- влаштування паль за контуром підошви фундаменту, 

- влаштування паль безпосередньо під фундаментом.  

Влаштування паль за контуром фундаменту вимагає додаткових 

конструктивних елементів, які передають навантаження з фундаменту, що 

підсилюється на палі. 

В якості конструктивних елементів використовуються: 

- поперечні балки; 

- монолітні ростверки, що закладаються в тіло фундаменту, що підсилюється; 

- ростверки, що підводяться під існуючий фундамент. 

Підсилення палями із застосуванням поперечних металевих і залізобетонних 

балок (рис. 9.10), що підводяться під несучі конструкції будівлі біля поверхні землі, 

застосовують при високому рівні ґрунтових вод. Обпирання балок проводиться через 

монолітний залізобетонний ростверк, об'єднуючий палі по бічних сторонах 

стрічкового фундаменту або по периметру стовпчастого фундаменту. 

 

Рис. 9.10. Підсилення фундаментів палями із застосуванням сталевих та залізобетонних 

поперечних балок: а - стрічкового фундаменту; б - стовпчастого фундаменту; в - підсилення 

багатосекційними палями: г - із застосуванням залізобетонної балки: 1 - існуючий 

фундамент; 2 - палі підсилення; 3 - залізобетонний ростверк; 4 - сталева балка;                         5 

- залізобетонна балка; 6 – домкрати. 
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При незадовільному стані цегляних стін, низької міцності цегляної кладки 

нижня частина стіни може бути підсилена поздовжніми металевими балками, які 

встановлюються з двох сторін в горизонтальних штрабах. 

Метод підсилення палями з монолітним ростверком і забезпеченням його 

спільної роботи з фундаментом що підсилюється за рахунок залізобетонних шпонок 

(рис. 9.11) застосовують при задовільному стані фундаменту. Розміри поглиблень у 

фундаменті підбираються таким чином, щоб зусилля від ростверку передавалося на 

фундамент за перев'язаним швом. 

Монолітні ростверки армують сітками, поперечні стержні яких пропускають 

через тіло фундаменту. Діаметр поперечних стержнів визначається розрахунком і 

приймається не менше 12 мм. Крок поперечних стержнів - не більше 500 мм. 

Включення в роботу паль за допомогою ростверків, що підводяться під 

існуючий фундамент, проводиться при підсиленні  фундаментів з паль                  (рис. 

9.12, а, б). При влаштуванні нового ростверку виймають грунт з під підошви 

фундаменту, що підсилюється і оголюють верхню частину існуючих паль. 

При підсиленні стовпчастого фундаменту палями з монолітним ростверком 

спільна робота забезпечується за рахунок з'єднання арматури ростверку і оголеної 

арматури фундаменту (рис. 9.12, в). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.11. Підсилення фундаментів палями з монолітним ростверком: а - який заходить в 

поглиблення фундаменту, б - те ж в поглиблення стін, в - те ж у поглиблення фундаменту і 

зварюванням робочої арматури фундаменту і ростверку: 1 - існуючий фундамент, 2 - палі 

підсилення, 3 - монолітний залізобетонний ростверк. 
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У тісних умовах реконструкції при неможливості влаштування паль з двох 

сторін фундаменту застосовують консольні металеві балки, що спираються на пару 

паль, одна з яких працює на висмикування (рис. 9.13, г). В якості паль, що працюють 

на висмикування, рекомендується застосовувати гвинтові і буронабивні палі з 

розширенням п'яти. Палі, що сприймають вдавлююче навантаження, виконують 

буронабивними. Нижня частина стіни підсилюється поздовжніми балками, 

заведеними в горизонтальні штраби стіни. Крок консольних балок визначається 

розрахунком і приймається не менше трьох діаметрів паль і не більше 3 м. 

Палі під підошвою стовпчастого залізобетонного фундаменту можуть 

влаштовуватися через виконані в нижній щаблі (ступень) отвори (рис. 9.13, а). Для 

підсилення можуть застосовуватися буроін'єкційні, багатосекційні трубобетонні і 

буронабивні палі. Діаметр паль приймається не більше 200 мм при вильоті щаблі 

(ступені) 300 мм і не більше 300 мм при вильоті щаблі 450 мм. 

Палі під підошвою стрічкового або стовпчастого фундаменту, матеріал якого 

характеризується низькою міцністю, влаштовують безпосередньо з поверхні 

будівельного майданчика через отвори, пробиті в фундаменті під кутом до його 

вертикальної осі (рис. 9.13, б). 

 

 

 

 

Рис. 9.12. Підсилення фундаментів палями: а - з підведенням нового ростверку під стрічковий 

фундамент; б - те ж під стовпчастий фундамент; в – похилими палями;                    г - палями 

з одного боку: 1 - існуючий фундамент, 2 - палі підсилення, 3 - монолітний ростверк, 4 - 

існуючі палі, 5 - паля з гвинтовим наконечником, сталева балка. 
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Для підсилення застосовують буроін'єкційні палі діаметром 80...250 мм. Отвори 

в фундаменті і свердловини для паль виконують за допомогою малогабаритних 

верстатів обертального буріння, оснащених шарошечним долотом, шнеками. 

Заповнення свердловин проводиться цементно-піщаним розчином, який нагнітається 

під тиском. 

Одночасно з влаштуванням буроін'єкційних паль може проводитися 

укріплювальна цементація фундаменту. Для цього влаштовують в межах фундаменту 

свердловину, не доводячи до його підошви на 0,5 м, і нагнітають в основу під тиском 

0,1...0,2 МПа цементний розчин, цементуючи зону контакту з підошвою фундаменту. 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Назвіть найбільш поширені методи зміцнення ґрунтів. 

2. Якими способами проводиться підсилення основи зміною умов деформування ґрунту ? 

3. Якими методами, в загальному випадку, проводиться підсилення фундаментів ? 

4. Якими заходами забезпечується спільна робота елементів розширення підошви з 

фундаментом що підсилюється ? 

5. Наведіть приклади підсилення стрічкових фундаментів розширенням підошви. 

6. Наведіть приклади підсилення стовпчастих фундаментів розширенням підошви. 

7. Як виконується розширення підошви залізобетонного фундаменту під колону ? 

8. Яка конструкція одностороннього розширення підошви стрічкового фундаменту ? 

9. Для чого при розширенні підошви фундаменту застосовуються поперечні балки і яка їх 

конструкція ? 

10. У яких випадках застосовується збільшення глибини закладення фундаменту ? 

11. Як проводиться збільшення глибини закладення підошви стрічкового фундаменту ? 

12. Як проводиться збільшення глибини закладення підошви стовпчастого фундаменту ? 

13. Викладіть принципи розрахунку фундаменту з розширенням підошви. 

14. У яких випадках для підсилення фундаментів використовують палі ? 

15. Які типи паль рекомендується використовувати при підсиленні фундаментів ? 

16. Наведіть приклади підсилення стрічкових фундаментів із застосуванням паль. 

17. Наведіть приклади підсилення стовпчастих фундаментів із застосуванням паль. 

18. Наведіть приклади підсилення фундаментів із застосуванням буроін'єкційних паль. 

 

 

Тема 10. ВИПРОБУВАННЯ СПОРУД. 

Рис. 9.13. Підсилення фундаменту палями: а - що влаштовуються під підошвою стовпчастого 

фундаменту; б - похилими буроін'єкційними: 1 - існуючий фундамент; 2 - палі підсилення; 3 

- арматура палі; 4 – зварювання. 
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10.1. Історія розвитку методів випробувань будівель та споруд 

Короткий огляд шляху розвитку випробування будівельних конструкцій торкнеться 

тільки окремих його етапів, які демонструють становлення випробування як самостійної 

наукової і практичної складової комплексу проектування та дослідження будівельних 

конструкцій і споруд. 

Почнеться нарис з Леонардо да Вінчі, (1452–1519) – визначної постаті людського 

генія. Його увагу привертали усі види механіки. Захопившись конструюванням підйомних 

механізмів, він перевіряв дріт на розрив і зробив ескіз, як це робити. Леонардо випробував 

дерев'яні балки на згинання і встановив, у скільки разів одна коротша за іншу, в стільки 

разів більший вантаж вона здатна витримати. Досліджуючи опір колон, він дійшов 

висновку, що їх міцність обернено пропорційна довжині (це перша згадка про стійкість) 

і залежить від розмірів поперечного перерізу. 

Ще один велетень Відродження Галілео Галілей (1564—1642) після конфлікту з 

інквізицією спрямував свою увагу на земні справи і залишив яскравий слід в механіці і 

міцності матеріалів, заклавши підвалини науки опору матеріалів. У своїй великій праці 

«Бесідах...» він наводить рисунки, що ілюструють міркування про міцність (рис. І0.1). Це 

перші дослідження міцності різних елементів в стадії їх руйнування. Можна вважати, що 

Галілей стоїть біля витоків моделювання. Порівнюючи міцність консольних балок, він 

дійшов висновку, що геометрично подібні балки не рівноміцні. Він писав: «Якщо балка 

буде величезних розмірів, вона буде трощитися від власної ваги, якщо зменшеними – 

спроможна витримати певний вантаж додатково.» 

Едм Маріотт (1620 – 1684), абат, ігумен монастиря в Діжоні розв'язав багато завдань 

з фізики і механіки. При проектуванні трубопроводу для водопостачання Версальського 

палацу займався вивченням опору і міцності труб (рис. 10.2). «Мимохідь», він відкрив 

відомий закон руху рідини в трубах. 

Рис.10.1. Приклади випробування – малюнки Г. Галілея до випробування балок і стержнів. 

Рис. 10.2. Малюнок Маріотта до випробовування труб. 
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Роберт Гук (1635–1703), син провінційного священика з дитинства 

захоплювався безліччю несумісних між собою речей, зокрема, винаходом усяких 

механізмів (і створив їх дуже багато) і механікою. З проведених дослідів він 

сформулював свій закон пружності. 

Ш.О. Кулон (1736 – 1806), військовий інженер з приводу рішення практичних 

завдань фортифікаційного будівництва досліджував деревину на розтягання, 

стискання, зріз, згинання, створивши для цього оригінальні прилади. 

Це тільки декілька прикладів участі в вирішенні проблем міцності матеріалів і 

конструкцій видатних мислителів та вчених середньовіччя та пізніших часів, що 

увічнили своє ім'я в інших галузях не тільки науково-технічних знань (Г. Галілей – 

астроном, Л. да Вінчі – творець загадкової «Джоконди»). 

Далі ознайомимось з інженерами і вченими, що зробили значний внесок у 

випробування будівельних конструкцій. Відзначимо роль деяких зарубіжних і 

вітчизняних фахівців. 

В усі часи випробування конструкцій проводилось в разі виробничої 

необхідності. Вже в XVIII ст. почали проводитись випробування різних матеріалів, 

окремих деталей, а часто навіть конструкцій. Створювалися спеціальні установки, 

наприклад, для дослідження роботи елементів на розтягування. 

З XIX ст. стало за правило перед початком будівництва об'єкта проводити 

дослідження матеріалів чи конструкцій. Будується мурований міст і мостобудівник 

Готе створює установку для дослідження властивостей цегляних кубиків. Результати 

увійшли до підручника з будівництва мостів. Будівник першого висячого мосту в 

Англії інженер Тельфорд створює стенд для випробування сталевих тросів та 

вирішення деяких питань статики споруди (рис. 10.3). 

 

Варто звернути увагу на продемонстровані приклади. Принцип важеля 

застосовується і в сучасних установках, ми з ними познайомимося. Форма зразків на 

розтягування в експериментах Мусшенбрука, якщо ще не повністю відповідає сучасній, 

але в зразку чітко визначається робоча зона. В установці Готе використані призми для 

кращого центрування плеч важеля (сучасний підхід). Що стосується стенда Тельфорда, 

він унікальний і для нашого часу. 

Спочатку потреба мостобудування, а потім промислового та цивільного будівництва 

спричинили необхідність створення експериментальної бази. В 1847 р. в Лондонському 

університеті проф. Годкинс організував першу випробувальну лабораторію. Згодом у 1871 

р. в Мюнхенському політехнікумі проф. І. Баушингер заснував державну лабораторію з 

випробування будівельних конструкцій. Вона була устаткована за останнім словом 

техніки, обладнана потужною машиною (50т) і стендом для дослідження конструкцій 

прольотом до 50 м. Баушингер вперше почав дуже точно вимірювати деформації, для 

чого створив прилад – тензометр. За принципом дії він не відрізняється від сучасних 

тензометрів. Шпичаками призм прилад закріплювався на конструкції, при цьому одна з 

призм-опор рухома і з'єднана подвійним важелем і довгою стрілкою зі шкалою, завдяки 

Рис. 10.3. Стенд Тельфорда (1826) для випробування тросів. 
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чому прилад мав дуже велику точність. Баушингер вперше почав будувати діаграми 

«навантаження-деформації». Напевно, саме з 1871 р. можна починати відлік становлення 

випробування конструкцій не тільки як заняття, що має прикладний характер, а як 

самостійної науки. 

Шлях розвитку цієї науки в Росії пов’язують з випробування моделі аркового мосту 

І. П. Кулібіна. Проект мосту через Неву в Петербурзі прольотом 300 м залишився 

нереалізованим. Ґратчасті стінки арок Кулібіна повернулись до Росії у 1835 р. під 

прізвищем американського інженера Тауна. Модель мосту зберігається в Ермітажі. 

Майже всі стрижневі кроквяні конструкції XVIII і першої половини XIX ст. 

репродукували палладіанські схеми в різноманітних варіаціях. Одним з кращих 

рішень покриття того часу є саме ферми Московського манежу, збудованого в 1817 р. 

Ферми являють собою вписані одна в одну шпренгельні балки, що утворюють чотири 

ряди (рис. 10.4). Поступовому зростанню зусиль до опор у верхньому поясі відповідає 

збільшення його поперечного перерізу (з одного бруска до чотирьох, перерізом 28×28 

см). Нижній пояс з двох брусів перерізом 30×30 см з'єднаних за допомогою 

поперечних шпонок і болтів. 

Точного уявлення, щодо статики ферм в той час не було. Це свідчить і той факт, 

шо автор проекту не довів підкосів першого і другого рядів до середини ферми. 

Додання розкосів повністю забезпечило б жорсткість конструкції. Експериментально 

були дослідженні дві ферми, з яких створили просторовий блок із зв'язками 

жорсткості. З сучасної точки зору експеримент проведено дуже грамотно. 

Навантаження здійснювалось на одному спаді, тобто цілком слушно було Андреа 

Палладіо (1508–1580) видатний венеціанський архітектор і гуманіст. Запропонував багато 

типів ферм (на той час з дошок), які застосовуються і до тепер. 

Покриття манежу проіснувало майже 120 років, завдяки високій якості деревини і 

дотримання правил експлуатації (через 120 років проводились дослідження покриття і 

встановлено, що міцність деревини на згинання дорівнювала 100 МПа і модуль 

пружності 104 МПа). 

З початком будівництва багатоповерхових цегляних будівель були непоодинокі 

випадки їх руйнування. Інженер П. І. Собко заходився вирішити цю проблему і розробив 

правила мурування цегляних стін. Він запропонував призначати висоту і товщину стін в 

залежності від міцності цегли, для чого розробив і впровадив у практику спеціальні 

таблиці. Він розробив метод визначення міцності цеглини шляхом випробування її на 

перелом і створив для цього пристрій, що отримав назву «снаряд». Це, ймовірно, перший 

приклад визначення необхідної характеристики міцності – на стискання в стіні, за іншим 

механічним показником – міцності на ламання (тобто побічним шляхом). П. І. Собко 

організував першу в Росії лабораторію з випробування будівельних матеріалів. Він був 

одним з кращих лекторів Петербурзького інституту корпусу інженерів шляхів сполучення. 

Рис. 10.4. Конструкція ферми покриття Московського манежу (загальний вигляд). 
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Видатний інженер і вчений Д. І. Журавський запропонував багато нового в практику 

будівництва, проектування і розрахунку дерев'яних мостів. З метою перевірки методики 

розрахунку ферм необхідно було переконатися в правильності теоретичного розподілу 

зусиль в підвісках. Д. І. Журавський виготовив модель ферми з підвісками – струнами, 

натягнутими однаковим зусиллям, що мали однаковий тон бриніння. Після завантаження 

моделі бриніння струн змінилося – від опор до середини прольоту тон бриніння ставав 

глухішим. Це підтвердило припущення вченого про зменшення зусиль натяжіння в підвісах 

від опор до середини прольоту ферми. 

Студентам відома формула для визначення дотичних напружень в балках, що 

працюють на згин. Д. І. Журавський розв'язав проблему цих напружень (до речі, у             

23-річному віці), досліджуючи теоретично і експериментально роботу мостових складених 

балок з дерев'яних брусів. Він вивів формулу для підрахунку зусиль зсуву, яка носить 

його ім'я. 

Н. А. Белелюбський – це велетень в галузі будівництва кінця XIX ст. і початку              

XX ст. Наукову діяльність розпочав ще на студентській лаві, а в двадцять років очолив 

механічну лабораторію Петербурзького інституту інженерів шляхів сполучення і 

перетворив її в провідний науковий центр випробувань матеріалів і конструкцій. Його 

метод дослідження будівельних матеріалів циклічним заморожуванням з 1891 р. отримав 

світове визнання. В кінці XIX ст. назріла необхідність встановлення одноманітності 

випробування матеріалів, і Н.А. Белелюбський взяв активну участь у Першій Міжнародній 

Конференції з цього приводу і ввійшов в постійний комітет з координації досліджень в 

цій галузі. Визнанням його заслуг стало обрання його в 1908 р. президентом 

Міжнародного товариства з випробування будівельних матеріалів. 

На початку XX ст. великі за обсягом випробування спочатку дерев'яних, а потім сталевих 

(вони звались залізними) мостів проводив академік Євген Оскарович Патон (1870–1953). Це 

було складовою частиною першої половини його творчого і трудового шляху, який він присвятив 

мостобудуванню, 3 1905 р. Є. О. Патон пов'язує свою долю з Україною. У Київському 

політехнічному інституті він створює кафедру мостів і керує нею понад чверть століття. Є. О. 

Патон організував першу мостовипробувальну станцію, яка проводила дослідження мостів по 

всій території країни. На цій станції розроблялося нове устаткування і прилади для випробування 

дерев'яних і сталевих мостів, удосконалювалася методика досліджень. Високий ступінь 

організації досліджень і впровадження передового були притаманні Є. О. Патону, коли він 

розпочав роботи із зварних з'єднань в металевих конструкціях замість трудомістких і 

складних клепаних з'єднань. Перший в світовій практиці цільнозварний міст в м. Києві носить 

ім'я академіка Є. О. Патона. Багаторічні всебічні дослідження і догляд за технічним станом моста 

підтвердили доцільність подібного рішення складної інженерної споруди. 

 

10.2. Основні задачі випробування будівель 
У будівельному виробництві експериментальні методи дослідження роботи 

конструкцій широко використовуються під час вирішення різноманітних інженерних 

задач. Вони допомагають правильно запроектувати, побудувати, експлуатувати 

конструкцію (споруду), а в разі необхідності провести реконструкцію або підсилення. 

Роль експериментальних методів постійно зростає у зв'язку з необхідністю 

підвищення якості будівельних конструкцій, їх надійності і довговічності при 

одночасному зниженні вартості і матеріалоємності. Це потребує від інженера глибокого 

знання засобів і методів проведення випробувань і вміння оцінити працездатність і 

експлуатаційну надійність конструкції. 
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Випробування – це експериментальне визначення значень параметрів і 

показників якості об'єкта дослідження в процесі його функціонування або при імітації 

впливу на нього за заданою програмою.  

Об'єктами випробувань можуть бути матеріали, вузли, окремі елементи, 

конструкції і споруди, інші складні технічні системи. У процесі випробувань об'єкт 

піддають одному або декільком зовнішнім впливам (силовим, температурним, вологим 

і ін.) і при цьому визначають необхідні за програмою дослідження механічні та фізичні 

параметри – міцність, жорсткість, тріщиностійкість, морозо-, волого- і термостійкість 

тощо. 

Для багатьох видів випробувань існують стандарти, що регламентують методи й 

умови випробувань, форму і розміри зразків і моделей, схеми обпирання і 

завантаження натурних конструкцій, перелік параметрів, що реєструються, та інші 

відомості. Часто випробування конструкцій або споруд мають унікальний характер, 

вимагають значних матеріальних витрат і часу для їх здійснення. Під час 

випробування об'єкта дослідження руйнуванням немає можливості повторити 

експеримент, тому такі, втім як і всі інші випробування, повинні ретельно плануватися 

і проводитися з постійним поточним контролем за ними. 

До будь-якої конструкції або споруди пред'являються наступні вимоги: 

1) споруда в цілому, а також окремі її конструктивні елементи повинні мати 

достатню несучу здатність: (міцність, стійкість форми і розташування); 

2) переміщення, величини розкриття тріщин не повинні виходити за межі, що 

забезпечують нормальні умови експлуатації конструкцій. 

У той же час не повинні допускатися зайві запаси: 

При експериментальній оцінці дійсного стану і працездатності конструкції 

(споруди) потрібно мати на увазі: 

– умовність розрахункової схеми і її відхилення від дійсної роботи конструкції; 

– умовність розрахункових характеристик матеріалу; 

– вплив факторів зовнішнього середовища, що не враховуються звичайними 

розрахунками. 

Часто відмінність дійсної роботи конструкції чи споруди від їх теоретично 

передбачуваної буває досить істотною. 

 

 

Основні задачі експериментальних досліджень полягають в наступному: 

– максимальному наближенні експериментальних досліджень конструкції до 

експлуатаційних умов; 

– встановленні відзнак фактичної розрахункової схеми конструкції, яка 

випробовується, від теоретичної; 

– визначенні дійсної роботи нерозрахункових ділянок (наприклад, з 

концентраторами напружень), вузлів та спряжінь конструктивних елементів і таке 

інше.; 

– визначенні характеру роботи конструкції на всіх етапах навантаження, 

виявленні механізму руйнування, встановленні запасів за несучою здатністю і 

характером її вичерпання; 

– використанні отриманих результатів для вдосконалення конструкції; 

– корегуванні існуючого чи розробки нового методу розрахунку. 

Таким чином, випробування є засобом, який дає можливість отримати відомості 

про відповідність реальної конструкції її теоретичній моделі і при необхідності 
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підтвердити або уточнити її розрахункові положення, які базуються на ймовірносно-

статистичному методі. 

При призначенні розрахункової схеми конструкції доводиться враховувати дві 

протилежні вимоги: з одного боку, вона повинна бути якомога більш точною, а з іншого 

– досить простою. 

Перша вимога ускладнює розрахунки. Щоб задовольнити другу вимогу, можна 

зневажити другорядними деталями. При цьому важливо правильно оцінити, чи йдуть 

зроблені спрощення в запас несучої здатності, жорсткості (тріщиностійкості) 

конструкції або ведуть до їх зниження. Запаси міцності і жорсткості повинні бути в 

межах норм. Від цього залежить економічність конструкції. Якщо ж необхідні запаси 

не забезпечені, то конструкція робиться ненадійною і недовговічною. 
 

 

10.3. Методи випробувань 

У нормативних документах передбачено проведення випробувань цілого ряду 

споруд та їх елементів у процесі виготовлення, будівництва та експлуатації. Сюди 

входять: 

-  приймальні випробування конструкцій і деталей на заводі; 

-  приймальні випробування споруд; 

-  випробування дослідних конструкцій; 

-  випробування перед реконструкцією споруд; 

- випробування перед рішенням про підсилення конструкцій і т.д. 

  

Таким чином, експериментальні методи дослідження роботи матеріалів, 

конструкцій та споруд, приймальних випробувань на заводі, випробування перед 

реконструкцією і т. д. є завершальним етапом перевірки всіх застосовуваних у 

розрахунках передумов. Вони мають важливе значення для теорії і практики 

сучасного будівництва. 

Випробування можна розділити за призначенням, характером зовнішніх 

впливів, видам випробувань і теоретичної схемою. 

За призначенням випробування поділяються на: 

- випробування новозбудованих споруд або виготовлених конструкцій з метою 

перевірки їх відповідності проектним і нормативним вимогам щодо несучої здібності, 

жорсткості, тріщиностійкості і можливості приймання в експлуатацію; 

- випробування споруд що експлуатуються з метою виявлення фактичної 

несучої здатності, жорсткості і тріщиностійкості для висновку про працездатність або 

у зв'язку з підсиленням;  

- випробування, пов'язані з науковими дослідженнями, які є, як правило, 

складовою частиною експериментально - теоретичних досліджень; 

- випробування дослідних конструкцій перед впровадженням їх у масове 

виробництво; 

- контрольні випробування будівельних виробів на заводах будівельної 

індустрії. 

Існують наступні методи випробувань: 

- натурні випробування (виконуються в процесі будівництва, після зведення і 

під час експлуатації); 

- випробування моделей (цей вид займає важливе місце при створенні нових 

конструкцій і споруд); 
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- лабораторні випробування зразків матеріалів.  

За теоретичною схемою випробування можна поділити на: 

- лінійні (розтягання, стискання); 

- плоскі (згин і т.д.); 

- просторові. 

За характером зовнішніх впливів випробування поділяють на випробування 

статичним і динамічним навантаженням . 

У першому випадку споруди завантажуються нерухомими навантаженнями в 

певному порядку з наростаючим збільшенням цих навантажень. 

Динамічні випробування проводять при змінних або пульсуючих (вібраційних) 

навантаженнях, які створюються за допомогою спеціальних вібромашин, вантажів що 

переміщаються або ударних навантажень. 

Випробування конструкції в процесі наукових досліджень спрямовані на 

вивчення питань, що сприяють вдосконаленню теорії розрахунку конструкцій, які 

заново розробляються. 

Ці випробовування є складовою частиною експериментально-теоретичних розробок 

конструкцій. Часто такі фактори як умовність розрахункових схем, умовність 

розрахункових механічних характеристик матеріалів, зміна характеру роботи конструкцій 

в часі і таке інше можуть бути виявлені тільки за допомогою експериментальних 

досліджень. Випробування конструкцій дозволяють встановити фактичний їх напружено-

деформований стан і несучу здатність, особливості роботи окремих елементів і вузлів, 

характер руйнування конструкцій. Завдяки цьому встановлюється відхилення дійсної 

роботи конструкцій від розрахункових гіпотез, корегується теорія їх розрахунку. Ці 

лабораторні випробування потребують ретельної розробки програми досліджень, 

використання дуже точних способів вимірювання різноманітних величин, більш ретельно 

дотримутися «чистоти» експерименту, іноді виготовлення оригінальної вимірювальної 

апаратури і спеціального обладнання, випробування моделей. 

Випробування запроектованих конструкцій з метою перевірки їх відповідності 

проектним вимогам. До всіх будівельних конструкцій і споруд пред'являються вимоги, що 

викладені в будівельних нормах і правилах, технічних вимогах і стандартах. 

Встановлюються несуча здатність – відповідність щодо першої групи граничних станів і 

жорсткість (для залізобетонних конструкцій ще тріщиностійкість) конструкцій – 

відповідність щодо другої групи граничних станів. 

Метою цих випробувань може бути дослідження роботи конструкцій не тільки під 

впливом експлуатаційних навантажень, а й таких, що з'являються під час їх 

транспортування і монтажу в проектне положення. 

Для цих досліджень розробляються методи випробувань з обґрунтуванням робочих 

схем обпирання, навантаження, розкріплення конструкцій тощо. 

Контрольні випробування конструкцій серійного виготовлення на заводах для 

масового застосування. Ці випробовування регламентуються відповідними нормативними 

документами, в яких означені всі питання випробувань: кількість дослідних зразків і їх 

відбір з усієї партії; порядок проведення статичних випробувань; вимірювальні параметри 

і т. ін.; і нарешті – оцінка міцності і жорсткості конструкцій. 

Випробовування заново збудованих будівель чи споруд з метою перевірки 

відповідності їх проектним і нормативним вимогам. Такі випробовування проводяться 

перед здаванням в експлуатацію унікальних споруд. 
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Випробовування конструкцій і споруд, що експлуатуються, для з'ясування їх 

фактичної несучої здатності і жорсткості перед реконструкцією, після екстремальних 

атмосферних і природних явищ впливів фізичного зношення чи пошкоджень. 

На основі вищевикладеного бачимо, що постановка експерименту залежить від 

об'єкта випробування, цілей і завдань дослідження, і може приймати різноманітні форми 

– від випробування натурної споруди в реальних умовах до випробування моделей споруд 

чи конструкцій. Розвиток і вдосконалення всіх форм випробування здійснюється 

паралельно. Дослідницькі роботи в умовах випробувальних центрів і лабораторій на 

натурних спорудах і моделях розвинуті досить добре. Однак, остаточну оцінку надійності 

споруди можна отримати на основі натурних випробувань. Натурні випробування – один з 

найефективніших шляхів вивчення дійсної роботи конструкцій; вдосконалення і розвитку 

конструктивних рішень. Саме в натурних умовах краще за все виявляються фізичні 

сторони роботи конструкцій і особливості дії на них навантажень. Краще, ніж при 

інших видах випробувань, визначається відповідність прийнятої розрахункової схеми 

фактичній роботі конструкції в умовах експлуатації. 

Постановка і проведення експериментів трудомісткий і коштовний процес, 

часто експеримент не може бути повтореним. Тому для вдалого його проведення і 

отримання вірогідних результатів необхідне ретельне планування випробування 

конструкцій і споруд і контроль за випробуванням на всіх етапах його здійснення. 

 

10.4. Планування випробувань 

Програма випробувань будівельних конструкцій звичайно складається з таких 

робіт: 

1) ознайомлення із завданням дослідження, вивчення наданої документації, 

формулювання цілей дослідження, визначення параметрів вимірювань; 

2) виготовлення дослідної конструкції, підготовка існуючої контрольної 

конструкції (чи декількох контрольних з виготовленої партії) для випробування; 

3) проектування і виготовлення установки, стенду; 

4) розробка схеми встановлення вимірювальних приладів, вибір приладів і 

необхідного устаткування; 

5) огляд, що включає операції з перевірки розмірів конструкції і окремих 

елементів, виявлення дефектів і ушкоджень; дослідження якості матеріалів і 

уточнення інших факторів, від яких залежить стан конструкції і перерахунок її з 

урахуванням виявлених відхилень; визначення контрольних навантажень; 

6) створення установки, стенда з розміщенням об'єкта дослідження, силового 

устаткування, вимірювальних приладів і т. ін.; 

7) підготовка документації для запису результатів під час проведення 

випробування; 

8) інструктаж учасників випробування; проведення випробування; 

9) аналіз результатів, висновки і рекомендації. 

План випробування 

Обов'язковою умовою успішного проведення випробування є ретельна 

розробка детального плану робіт, пов'язаних з випробуванням, відповідно до 

викладеної вище програми. Часто випробування завершуються руйнуванням об'єкта 

дослідження, тому в процесі випробування слід отримати максимально можливий 

обсяг інформації. Всі матеріальні витрати повинні бути компенсовані цінною і 

надійною експериментальною інформацією. Значною мірою це залежить від рівня 

підготовки і проведення експерименту. 
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Планування випробування починається з ознайомлення і вивчення обов'язкових 

для дотримання вказівок нормативних документів (ДБН, державних стандартів), 

технічних умов, проектної документації, технічного завдання та ін.  

В загальному плані зазвичай передбачаються такі роботи (в кожному 

конкретному випробуванні можуть з'явитися особливі необхідні роботи): 

– розрахунок конструкції за діючою методикою, визначення критеріїв, що 

характеризують несучу здатність, тріщиностійкість, жорсткість конструкції; 

– розробка методики випробування і проекту випробувальної установки; 

– докладно описується послідовність випробування; вказується величина 

контрольного, розрахункового і нормативного навантаження; наводяться схеми 

прикладання навантаження, ступені навантаження; обґрунтовується вибір 

вимірювальних приладів і їх розміщення на конструкції; 

– зорганізується розподіл обов'язків між учасниками експерименту; 

забезпечуються заходи з техніки безпеки й інші питання, які можуть виникнути в 

кожному конкретному випадку; 

– виготовлення в достатній кількості організаційної документації – бланків, 

таблиць, графіків; перевірка готовності фото-, відео устаткування; 

– контрольна перевірка надійного функціонування вимірювального 

устаткування і автоматизованої схеми проведення всього випробування чи його 

окремих складових; 

– порядок проведення пробного випробування і використання його 

результатів; 

– дається методика обробки результатів експерименту; 

– надається кошторис на витрати; 

– складається календарний план проведення випробування (в разі 

доцільності такого документу). 

В плані підготовчих робіт розробляється організація реалізації 

випробовування, монтаж установки, підготовка конструкції, устаткування і приладів 

до випробування; місця встановлення та способи кріплення вимірювальних приладів 

до конструкції; розміщення вантажів біля конструкції, послідовність завантаження і 

розвантажування конструкції і таке інше. 

В плані проведення випробування конструкції передбачається попередній етап 

випробування пробним навантаженням, пояснюється його призначення і зміст. 

В плані основного етапу випробування дається хронологічний порядок 

завантаження і термін витримки кожного ступеня навантаження; правила зняття 

показників з приладів і запис їх в журнал випробувань; попередня обробка результатів 

і контроль за розвитком експерименту; порядок розвантаження; граничне 

навантаження, за якого знімаються прилади з конструкції; фіксація місць початку 

руйнування і характер руйнування; техніка безпеки, особливо, після початку руйнування 

і таке інше. 

Вище викладено загальний підхід до планування випробування. В залежності 

від об'єкта і цілей випробування план його проведення містить спеціальні питання. 

Зрозуміло, що науково-дослідні експерименти відрізняються від, наприклад, 

контрольних випробувань. В першому випадку експериментальне дослідження 

передбачає всебічне і глибоке вивчення роботи конструкції чи споруди, установка 

оснащується великою кількістю різноманітних приладів. Часто такі дослідження 

нові, унікальні, неодмінно з'являються несподівані проблеми. В другому випадку 

випробуванню підлягають контрольні (вибіркові) елементи чи конструкції з готової 
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партії продукції. Випробування проводяться на стандартних установках, часто це 

робиться багаторазово. Зміна випробувань трапляється, коли змінюється 

номенклатура виробів. Головна ціль таких випробувань полягає в визначенні несучої 

здатності і жорсткості конструкцій, і методика проведення випробувань загалом 

відома. 

Подібну характеристику можна дати іншим видам випробувань: перед здачею 

об'єкта в експлуатацію, у зв'язку з наступною реконструкцією, планові випробування 

діючих особливо важливих об'єктів, сертифікаційні випробування та інші. 

Питання для самоконтролю. 
1. Що таке випробування споруд ? 

2. Що є предметом експериментальних випробувань ? 

3. Яким вимогам повинна відповідати конструкція або споруда ? 

4. Назвіть основні задачі експериментальних випробувань. 

5. Які види випробувань існують виходячи з їх призначення ? 

6. Які існують методи експериментальних випробувань ? 

7. Який існує поділ випробувань за характером дії зовнішнього навантаження ? 

8. Що включає до свого складу програма експериментальних випробувань ? 

9. Що включає до себе загальний план випробувань ? 

10. Що включає до себе план підготовчих робіт випробувань ? 

11. Що включає до себе план основного етапу випробувань ? 

 

 

Тема 11. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО НАДІЙНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ. 
 

11.1. Показники безвідмовності, довговічності та ремонтопридатності 

конструкцій. 
Надійність – властивість виробу виконувати задані функції, зберігаючи свої 

експлуатаційні показники в заданих межах на період певного проміжку часу або 

потрібного напрацювання. Надійність в залежності від ступеня відповідальності 

виробу та умов його експлуатації включає безвідмовність, довговічність, збереженість 

та ремонтопридатність виробу в цілому та його складових частин. Надійність 

забезпечує технічну можливість використання виробу за призначенням в потрібний 

час і з потрібною ефективністю. 

Стосовно до огороджуючих та несучих конструкцій будівель надійність – це 

властивість, яка забезпечує нормативний температурно-вологісний режим та 

комфортний режим приміщень, зберігаючи при цьому експлуатаційні показники 

(тепло-, волого-, повітря-, звукозахист) в заданих нормативних межах, а для 

архітектурно-конструктивного елемента будівлі ще й міцність, та декоративні функції 

на протязі заданого терміну експлуатації. При цьому передбачається забезпечення для 

будівлі в цілому (для всіх його приміщень) безвідмовності та довговічності.  

Безвідмовність – властивість об’єкту безперервно зберігати працездатність 

протягом певного часу. До цього показника відносять вірогідність безвідмовної 

роботи, середнє напрацювання до першої відмови, напрацювання до відмови, 

інтенсивність відмов, параметр потоку відмов, гарантійне напрацювання. 

Довговічність – властивість об’єкту зберігати працездатність до настання 

граничного стану при встановленій системі технічного обслуговування та ремонтів, 

тобто з можливими перервами в роботі. Показниками довговічності є середній строк 

служби, термін служби до першого капітального ремонту, міжремонтний строк 

служби. 
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Таким чином, безвідмовність та довговічність – це властивості об’єкту зберігати 

працездатність, при цьому безвідмовність передбачає неперервну працездатність на 

протязі певного часу, а довговічність – з можливими перервами на ремонт. 

Стосовно до житлових будинків збереженість розглядається: 

1 – збереженість виробів (конструкцій) як властивість безперервно зберігати 

справний та працездатний стан на протязі (та після) зберігання та транспортування, 

властивість виробів протидіяти негативному впливу незадовільного зберігання та 

транспортування, старіння матеріалів виробів до їх монтажу; 

2 – збереженість об’єктів в цілому до введення в експлуатацію  та під час 

ремонтів (консервації). 

Надійність житлового будинку, його працездатність забезпечується своєчасним 

ремонтом. Властивість об’єкту, яка полягає в доступності та зручності при проведенні 

заходів з попередження та виявлення причин виникнення відмов та пошкоджень, а 

також усунення їх шляхом ремонту та обслуговування, називають 

ремонтопридатністю. До показників ремонтопридатності відносять: вірогідність 

відновлення за відведений час, середній час відновлення, питому трудомісткість 

обслуговування та ремонтів, середню та відносну вартість ремонтів. 

Під час експлуатації на надійність будівель створюють вплив наступні фактори: 

внутрішні напруження в конструкціях, які не відповідають їх проектним значенням; 

зовнішні впливи; система технічного обслуговування (попереджувального та 

системного); технічна кваліфікація персоналу який проводить ремонт та 

обслуговування. 

Надійність будівель та окремих конструкцій обумовлюється змінністю в часі, 

внутрішніх властивостей матеріалів та зовнішніх умов (навантаження та впливи). 

Характеристики і показники цих факторів до моменту завершення монтажу будівлі 

визначають його початкову надійність, яка починаючи з першого дня експлуатації 

поступово знижується. 

Для загального уявлення про зміни характеристик надійності за період 

експлуатації доцільно розглянути схему роботи виробу у часі. Весь час експлуатації 

системи або елемента можна розділити на три періоди: припрацювання, нормальної 

експлуатації та інтесивного зношення. 

На рис. 11.1 приведена крива інтесивності відмов елемента як функція часу 

експлуатації, де виділені ці періоди. 

роки 

2 

раптові 

відмови 

3 

Раптові та 

відмови від 

зношення 

Рис. 11.1. Інтенсивність відмов елементів як функція часу експлуатації: 1 – період 

припрацювання, 2 – період нормальної експлуатації, 3 – період інтенсивного зношення. 
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 В період припрацювання інтенсивність відмов велика, оскільки сукупність 

елементів може складати велику кількість дефектних елементів, які відмовляють один 

за одним; в короткий проміжок часу інтенсивність відмов швидко зменшується і 

становиться наближено сталою величиною, коли всі дефектні елементи вже 

відмовили і їх відремонтували або замінили. 

 Після періоду припрацювання рівень інтенсивності відмов стає сталим – 

наступає період нормальної експлуатації, відмови цього періоду називають 

раптовими. Коли час використання елементів досягає величини Т, починає 

позначатися зношення – період інтенсивного зношення, і інтенсивність відмов зростає 

до моменту Тр, який є середнім значенням довговічності елемента. Вказані періоди 

характерні як для будівлі в цілому, так і для його елементів окремо.  

Період нормальної експлуатації характеризується виникненням раптових 

відмов. Причиною тому можуть бути концентрації навантажень, які представляють 

собою випадкові явища. Так, відмови стиків у вигляді протікань та промерзань у 

період нормальної експлуатації можуть виникнути раптово, наприклад, при 

концентрації температурних напружень на будь-якій ділянці герметика і виникнення 

внаслідок цього тріщин в самому герметику або в місцях його контакту з бетоном. 

Період інтенсивного зношення герметизуючого стику, наприклад, 

характеризується збільшенням кількості відмов, пов’язаних з явищем старіння 

матеріалу, зниженням його пружних властивостей, виникненням внаслідок цього 

тріщини та порушення адгезії до бетону. 

Зміна технічного стану будівлі. При експлуатації будівель їх технічний стан 

змінюється, що виражається у погіршені якісних характеристик працездатності, 

зокрема, характеристик надійності. Вся сукупність причин (факторів), які викликають 

зміну працездатності будівлі в цілому та окремих її елементів з точки зору механізму 

їх впливу, може бути умовно поділена на дві групи: 

1. внутрішнього характеру; 

2. зовнішнього характеру. 

До першої групи причин відносять: фізико-хімічні процеси, що відбуваються в 

матеріалах, з яких виготовлені конструктивні елементи; навантаження та процеси, що 

виникають при експлуатації, конструктивні фактори; якість виготовлення (дефекти 

виробництва). 

До другої групи причин відносять кліматичні фактори (температура, вологість, 

сонячна радіація); фактори оточуючого середовища (вітер, пісок, пил, наявність у 

атмосфері агресивних з’єднань, біологічні фактори), а також якість експлуатації. До 

причин зовнішнього характеру також відносять впливи, передбачені системою 

технічного обслуговування та ремонту. 

Найбільш істотним фактором, який впливає на технічній стан споруди, є 

фактори конструктивного характеру. Раціональні конструктивні рішення 

забезпечують потрібну працездатність всіх елементів будівлі за встановлену 

тривалість їх експлуатації при мінімальних витратах праці та засобів на підтримання 

їх працездатності. 

Вплив факторів оточуючого середовища і клімату на працездатність 

елементів та конструкцій будівель проявляється, або у вигляді впливу на інтенсивність 

протікання процесів, які є причиною зміни працездатності окремих ділянок. При 

прийнятті раціональних конструктивних рішень негативний вплив цих факторів може 

бути значно знижено або повністю виключено. 
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Виробничі фактори вносять значні корективи в значення характеристик 

працездатності конструктивних елементів. 

Умови експлуатації будівель та споруд (режими використання і навантаження, 

кваліфікація персоналу, якість обслуговування) створюють великий вплив на 

інтенсивність зміни характеристик їх працездатності. При проектуванні технічних 

засобів і планування для них профілактичних заходів потрібно знати характеристики 

працездатності конструктивних елементів, які визначають працездатність будівлі в 

цілому, в певних режимах та умовах їх використання.  

Таким чином, під надійністю будівлі в цілому як складної системи слід розуміти 

стабільність показників якості і ефективності її функціонування, яка залежить від 

надійності конструкцій та систем в цілому.  

 
 

11.2. Поняття про відмови. 

Поняття безвідмовності будівлі в цілому як складної технічної системи ширше, 

ніж для його елементів та простих систем, здатних перебувати лише в двох станах – 

працездатному або непрацездатному.  

Відмовою називають порушення працездатності. Таким чином, під відмовою 

розуміють припинення виконання конструкціями заданих функцій, а ці функції 

визначаються відповідними допусками. При призначенні нормативної надійності 

несучих та огороджуючи конструкцій під відмовою розуміють технічний стан 

елемента, який передує вичерпанню несучої здатності або повній втраті  

огороджуючої функції. 

Відмови класифікують: 

1- в залежності від причин виникнення: внутрішні,викликані недоліками 

конструкцій; від зовнішніх факторів (від надмірного навантаження, зміни схем 

роботи і навантаження і т. ін.); 

2- в залежності від швидкості їх прояву: послідовні, поступові, раптові; 

3- в залежності від діапазону відмов: часткові, пов’язані з відхиленням 

характеристик від допустимих меж і такі що не викликають повної втрати 

працездатності; повні; 

4- за сполученням попередніх концепцій: каталептичні – раптові та повні; 

з поступовим погіршенням параметрів та характеристик; 

5- в залежності від наслідків: незначні, які не призводять до погіршення 

експлуатаційних характеристик; значні, критичні, які призводять до повного 

припинення виконання функцій та появи великого ризику; 

6- в залежності від строку експлуатації: передчасні; випадкові; в наслідок 

зношення. 

Послідовні та поступові відмови є функцією часу, які обумовлені старінням 

матеріалів, накопиченням внутрішніх напружень, тощо. Раптові відмови 

спричинюються такими змінами параметрами елементу, при яких його вважають 

непрацездатним. Такі відмови з’являються при перерозподілі та складанні в вузлах 

навантажень, дії зовнішнього навантаження, їх не врахованих сполучень. При 

розрахунку систем з врахуванням цих двох видів відмов зважають на наступні 

положення: 

1- поступові відмови можна виключити, якщо врахувати всі можливі зміни 

характеристик та параметрів у часі; 
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2- раптові відмови випадкові, їх неможливо повністю виключити та 

передбачити; 

3- поступові та раптові відмови взаємопов’язані і не є незалежними. 

В практиці оцінювання стану (надійності) будівлі використовують наступні 

терміни. 

Аварія – обвалення, пошкодження будівлі, споруди в цілому, його частини або 

окремого конструктивного елементу, а також перевищення ними гранично 

допустимих деформацій, які погрожують безпечному веденню робіт та таких що 

спричинили призупинення будівництва (експлуатації) об’єкту або його частини. 

Ветхість – встановлена оцінка технічного стану будівлі (елементу), яка 

відповідає його фізичному зношення 60…80 %. 

Дефект – кожна окрема невідповідність будівельної конструкції, інженерного 

обладнання або їх елементів та деталей вимогам, встановленим нормативно-

технічною документацією. 

Деформація – зміна форми та розміру конструкції, зміна стійкості (осадка, 

зсув, крен); тріщини; деструкція матеріалу конструкції (гниття, корозія); підвищена 

проникність середовища (рідини та газів). 

Несправність -  стан будівельної конструкції, інженерного обладнання або їх 

елементів, при якому вони не відповідають хоча б одній з вимог, встановлених 

нормами. 

Пошкодження – стан, який полягає в порушенні справності будівельної 

конструкції або її частини внаслідок зовнішніх впливів, які перевищують рівень, 

встановлений в нормативно-технічній документації на конструкцію. 

Технічний стан – сукупність властивостей будівлі або її елемента, схильна до 

змін в процесі будівництва, ремонту або експлуатації, що характеризується в певний 

час ознаками, встановленими технічною документацією на будівлю або її елемент.  

Таким чином, характеристики відмов повинні відображати різні форми 

(категорії) несучої здатності будівлі або її частини. Допустиму вірогідність відмови 

слід визначати в залежності від тяжкості наслідків.  

В процесі експлуатації будівель дефекти накопичуються, змінюючись кількісно 

і якісно. Залишенні без уваги незначні дефекти можуть призвести до серйозних 

порушень цілісності конструкцій і навіть до аварій. Надійна робота будівельних 

конструкцій забезпечується у випадку, коли під час експлуатації приймаються 

ефективні заходи по усуненню дефектів або локалізації їх шкідливого впливу.  
 

Питання для самоконтролю. 
1. Як формулюється принцип надійності будівель та споруд ? 

2. Дайте означення безвідмовності. Якими показниками вона визначається ? 

3. Дайте означення довговічності та наведіть її основні показники. 

4. Що входить до поняття надійності ? 

5. За якими показниками визначається технічний стан будівлі ?: 

6. Сформулюйте основні принципи працездатності будівель. 

7. В чому полягає сутність аналізу надійності конструкцій ? 

8. Дайте означення відмов несучих та огороджуючи конструкцій, а також наведіть їх 

класифікацію. 

9. Які основні терміни оцінки стану будівель та споруд ? 
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Тема 12. МЕТОДИ УТВОРЕННЯ НАВАНТАЖЕНЬ ПРИ 

ВИПРОБУВАННЯХ ЕЛЕМЕНТІВ СПОРУД. 

 

Вступ 

Експериментальні дослідження зводяться до вимірювання деформацій, що 

виникають при дії навантаження. Конструкція деформується в залежності від схеми 

прикладання та величини зовнішніх сил, технічних характеристик будівельного 

матеріалу і геометричних характеристик конструкції. 

Дослідження проводяться відповідно до програми випробувань, яка 

регламентує робочу схему випробувань конструкцій, величини навантажень, схеми і 

порядок їх застосування, розміщення і тип вимірювальних приладів, а також містить 

вказівки з проведення випробувань. 

Дослідним називають навантаження, яке прикладається до конструкції у 

процесі випробування. До складу цього навантаження входить власна вага виробу, 

вага пристосувань для навантаження та додаткове змінне навантаження. 

Для створення навантажень при випробуваннях використовують: 

- штучні вантажі; 

- сипучі матеріали;  

- ємності, наповнені водою; 

- пневматичні подушки; 

- талі, поліспасти і т. ін.. 

Також для навантаження конструкцій в якості механізмів для створення 

навантаження можуть бути використані домкрати. Щоб результати досліджень були 

досить точними, бажано застосовувати домкрати вантажопідйомністю, яка б не 

перевищувала більш ніж у 2…3 рази очікуване руйнівне навантаження. При 

надлишкові вантажопідйомності домкратів руйнівне навантаження досягається при 

малому використанні їх потужностей, коли показники манометрів знаходяться в зоні 

менш стабільних і точних показників.  

При досліджені будівельних конструкцій вантажі на них розташовують за такою 

схемою, якій буде відповідати максимальне значення силових факторів для найбільш 

відповідальних елементів споруди (конструкцій). Схема розподілення дослідного 

навантаження залежить від статичної схеми конструкції. Перед проведенням 

випробування потрібно встановити величину дослідного навантаження та ділянку 

конструкції, до якої воно прикладається. За величино дослідне навантаження повинно 

бути еквівалентним проектному навантаженню за внутрішніми зусиллями або 

переміщеннями розрахункових перерізів. 

 

12.1. Способи утворення зосереджених навантажень. 
Випробування зосередженими навантаженнями дозволяє істотно скоротити час 

експерименту, зменшити величину загального навантаження, а отже, знизити 

трудомісткість, забезпечити найкращий контроль за величиною навантаження і 

досліджуваними параметрами. Якщо при випробуванні балочної плити замінити 

рівномірно розподілену проектне навантаження смуговою (тобто зосередженою в 

розрахунковій схемі), можна знизити в два рази значення навантаження в цілому при 

еквівалентності по максимальному згинальному моменту. 

Зосереджене навантаження можна забезпечити в польових і лабораторних 

умовах шляхом : 

- підвішування вантажів; 
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- системи розподільчих пристроїв; 

- системи натяжних пристроїв; 

- гідравлічних і гвинтових домкратів. 

При цьому, залежно від завдань випробувань та виду конструкції, 

випробувальне навантаження за величиною може бути: 

1. Частиною нормативного навантаження (при уточненні розрахункової моделі 

несучого елемента). 

2. Повним тимчасовим навантаженням в одному з поєднань (випробування 

конструкцій I і II категорій тріщиностійкості для перевірки умов їх настання ) . 

3. Сумою нормативного тимчасового навантаження і ваги відсутніх частин 

будівлі (випробування в період зведення будівлі). 

4. Розрахунковим тимчасовим навантаженням (приймальні випробування 

унікальних конструкцій). 

5. Більше розрахункового (приймальні випробування з навантаженням , більше 

проектного). 

6. Руйнівним (заводські випробування серійної продукції що випускається). 

Підвішування вантажів є найпростішим, але й найбільш громіздким способом 

створення зосереджених навантажень. Перевагою його в порівнянні з іншими 

розглянутими нижче способами є те, що при підвісці вантажів чинне зусилля не 

змінюється при деформаціях елементів що випробовуються. Для підвіски вантажів до 

нижніх кінців вертикальних тяг (найчастіше інших тросів) кріпляться або 

горизонтальні майданчики, або завантажувальні ящики. 

Заміна підвішених вантажів натяжними пристосуваннями створює наступні 

переваги: 

- відпадають трудомісткі роботи по зважуванню і переміщенню вантажів; 

- напрям діючих зусиль може бути не тільки вертикальним, а й горизонтальним 

чи похилим; 

- зусилля що прикладаються легко регулюються; 

- необхідні пристрої компактні, і робота з ними навіть в найбільш обмежених 

умовах не викликає труднощів. 

Натяжні пристрої не забезпечують, однак, точної величини (у часі) прикладених 

зусиль. При тривалій витримці навантаження розвиток пластичних деформацій , як у 

об'єкті що підлягає випробуванню, так і в самих натяжних пристроях (головним 

чином у їх з'єднаннях) супроводжується деяким падінням створеного натягу, що 

вимагає періодичних підтяжок. На діючі зусилля впливають також і коливання 

температури, які зумовлюють невеликі зміни довжини тяг які  передають зусилля. Для 

визначення та контролю величин прикладених сил в                      «ланцюг» натяжного 

пристрою повинен бути включений динамометр або замінюючий його 

динамометричний елемент (наприклад , стержень з наклеєними на ньому 

тензорезисторами). Для передачі зусиль використовують зазвичай троси, які 

натягуються талями з поліспастами, лебідками або домкратами. 

У лабораторних умовах при випробуванні моделей і зразків матеріалів 

застосовується:  

1. Стандартне пресове обладнання.  

2. Випробувальні машини:  

- машини з жорстким навантаженням, де задається режим деформування;  

- машини з м'яким навантаженням, де задається закон зміни силового 

навантаження (цей тип машин є кращим).  
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При статичних випробуваннях навантаження має прикладатися до об'єкта 

поступово, без ривків і ударів, з тим, щоб впливом сил інерції можна було б 

знехтувати. 

Прикладом докладання зосереджених навантажень може служити  

найпростіший випадок навантаження конструкції на тимчасовому стенді (рис. 12.1). 

До балки що досліджується прикладається за допомогою домкрата 3, тяг 2, 

поперечних траверс 1 зосереджена сила. Природно, що експериментально створити 

ідеалізовану зосереджене навантаження неможливо, але якщо його розосередити по 

майданчику довжиною, що становить 1/20 від прольоту балки, то різниця в величинах 

моментів складе менше 3%, а прогинів - 5%. Силова траверса 4 передає зусилля на 

анкери 5. 

Схема навантаження залізобетонної балки представлена на рис. 12.2. Металеві 

ферми 2 розташовуються по обидва боки від балки 1 що досліджується. За допомогою 

поздовжніх траверс 5 навантаження передається від домкрата на дві точки балки. 

Домкрат 4 спирається на верхній вузол ферми через траверсу 3. На опори металевої 

ферми передається лише власна вага балки і ферми. 

 

У разі стаціонарного стенду схема навантаження зосередженими силами балки 

5 представлена на рис. 12.3. Навантаження від домкрата 2 передається через 

поздовжні траверси 5. За допомогою поперечної траверси 1 і анкера 4 реакція 

передається на основу 6.  

Рис. 12.1. Схема прикладення зосередженого навантаження. 

Рис. 12.2. Схема утворення зосередженого навантаження за допомогою ферм. 

Рис. 12.3. Схема випробування на стаціонарному стенді. 
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В будь-якому випадку схема навантаження уточнюється одночасно з вибором 

елементів для випробування, оскільки ці завдання взаємопов'язані. 

Обрана схема розподілу навантажень повинна забезпечити появу в 

досліджуваних елементах необхідних напружень і деформацій, достатніх для 

виявлення досліджуваних характеристик, але при цьому слід враховувати наявні 

реальні можливості (наявність певних видів завантажувальних пристроїв) та вартість 

випробування. Останнє дуже істотно, оскільки зменшення необхідного навантаження 

спрощує і здешевлює процес проведення випробувань і дозволяє вкладатися в більш 

короткі терміни при навантаженні та розвантаженні. 

 

12.2. Способи утворення розподілених навантажень. 

Рівномірно розподілене навантаження можна реалізувати на практиці, на основі 

застосування:  

- сипучих матеріалів;  

- дрібно-і крупноштучних вантажів;  

- системи навантаження водою, повітрям. 

Навантаження імітують штучними і спеціальними вантажами, сипучими 

матеріалами, ємностями, наповненими водою і т. ін.. Можливе використання гир, 

металевих виливків, поковок, бетонних і залізобетонних блоків, а за наявності 

непроникних ємностей - води. Попередньо всі великі вантажі зважують і маркують. 

Довжина штучних вантажів не повинна перевищувати 1 / 6 прольоту конструкції що 

випробовується, зазори між вантажами по висоті повинні бути не менше 50 мм. 

Завантажувати конструкцію штучними вантажами слід від опор до середини 

прольоту, дотримуючись симетричності їх розташування. Похибка навантаження, 

прийнятої у випробуваннях, повинна бути не більше 5 % від контрольної. 

В якості сипучих матеріалів використовують пісок, гравій, щебінь, керамзит, 

руду, які завантажуються в ящики без дна (встановлені на конструкції). Уздовж 

прольоту балкових конструкцій розміщують не менше двох ящиків, а вздовж 

прольотів конструкцій, що працюють у двох напрямках, - не менше чотирьох. Зазори 

між ящиками повинні становити не менше 0,1 прольоту конструкції і не менш                 

250 мм. При польових випробуваннях застосовувати гігроскопічні матеріали не 

рекомендується. Для зниження трудомісткості випробувань і зменшення необхідної 

кількості штучних вантажів використовують важільні пристрої і пристосування зі 

співвідношення плечей важеля від 1:2 до 1:10. Щоб уникнути появи горизонтальної 

складової прикладеного навантаження після кожного етапу навантаження конструкції 

важіль приводять в горизонтальне положення. 

При навантаженні окремих конструкцій необхідно передбачати заходи, які 

перешкоджають втрати стійкості заданого положення об'єкта. Існує багато способів 

додатки розподіленого навантаження. 
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Найбільш універсальний прийом пов'язаний з використанням штучних 

вантажів. На рис. 12.4 представлені схеми створення навантаження на балку 2 шляхом 

установки цегляних або бетонних стовпчиків (схема а) і металевих вантажів (схема 

б). 

При випробуванні балок які мають малу ширину пояса 5, використовується 

додатковий пристрій у вигляді допоміжної балки 5, яка одночасно забезпечує стійкість 

положення об'єкту дослідження. При використанні штучних вантажів 4 можна 

створювати навантаження, що діють за довільним законом зміни по довжині 

конструкції, розташованої на опорах (рис. 12.5). Однак такий спосіб навантаження є 

досить громіздким. 

Ширина кожного стовпчика не повинна перевищувати 1/6 прольоту  конструкції 

яка випробовується, між стовпчиками повинен бути зазор не менше 50 мм, що 

виключає можливість зіткнення верхніх кромок стовпчиків при згині конструкції. 

При навантаженні конструкцій з горизонтальною поверхнею (рис. 12.6) можна 

використовувати воду 2. 

Для цього влаштовується легка огорожу 1, на поверхню конструкції 

укладаються захисні полотнища з брезенту 3, а потім поміщається ємність з 

водонепроникного матеріалу 4. Цей спосіб володіє істотними перевагами: 

- можливість точного визначення величини навантажень по висоті стовпа води, 

- плавність навантаження і розвантаження, 

Рис. 12.4, а. Схеми прикладення розподілених навантажень. 

Рис. 12.4, б. Схеми прикладення розподілених навантажень. 

 

Рис. 12.5. Схема передачі навантаження на верхній пояс балки з використанням системи 

важелів. 
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- дотримання заданого швидкісного режиму навантаження і розвантаження. 

Навантаження здійснюється подачею води з водопровідної мережі, а 

розвантаження - відкачуванням води насосами або за допомогою сифона. Недолік 

даного способу полягає в тому, що використовувати його можна лише при додатній 

температурі. 

Рівномірно розподілене навантаження можна створити, використовуючи тиск 

повітря. 

Випробування плит під тиском повітря використовується для статичних 

випробувань готової продукції на заводах залізобетонних виробів. Рівномірно 

розподілене навантаження, що діє на поверхню плити, створюється підвищенням 

тиску в прилеглих до деталі повітронепроникних плоских мішках (камерах) з 

клейонки або тонкої гуми. 

Для цього на поверхню конструкції укладаються повітронепроникні мішки, які 

розміщують в захисні брезентові чохли. Над мішками створюється жорсткий навіс, а 

потім за допомогою стиснутого повітря в мішках забезпечується необхідний тиск за 

допомогою компресора. 

Для імітації розподіленого навантаження (рис. 12.7) для балки системою 

зосереджених сил, можна скористатися передачею зусиль за допомогою ряду важелів. 

Всі представлені еквівалентні схеми випробування економічні по витратах праці 

і вартості, а також зручні як для контролю за навантаженням, так і для автоматизації 

випробувань. 
 

 

12.3. Способи утворення динамічних навантажень. 

Динамічними називають навантаження, які швидко в часі змінюють свою 

величину. Такими є рухливі навантаження (наприклад, рух транспорту), сейсмічні 

навантаження, робота верстатів, молотів, копрів, пульсація вітрового навантаження та 

інші. 

Конструкції, які сприймають динамічні дії , одночасно працюють, як правило, і 

на статичне навантаження, тобто обидва впливи взаємодіють. 

Рис. 12.6. Схема навантажена конструкції водою. 

Рис. 12.7. Схема прикладення розподіленого навантаження за допомогою системи 

зосереджених сил та важелів. 
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Деформації і зміна напруженого стану конструкції під дією динамічних 

навантажень, як і у випадку дії статичних навантажень, характеризуються 

переміщенням у просторі точок конструкції, подовженням або укороченням волокон 

матеріалу, поворотом перерізів. Але при дії динамічних навантаженнях ці процеси 

протікають швидко, тому виникає потреба вимірювання лінійних і кутових 

компонентів в часі. 

При випробуванні конструкцій динамічним навантаженням в залежно від 

поставленої мети, вирішуються такі завдання: 

- визначення впливу динамічного навантаження на міцність, жорсткість, 

тріщиностійкість і витривалість конструкції; 

- виявлення можливості встановлення на конструкцію будь-якого агрегату з 

рухомими навантаженнями або верстата; 

- визначення впливу динамічного навантаження на умови  нормальної 

експлуатації будівель і споруд; 

- вивчення динамічного впливу на конструкцію в особливих умовах (ударна 

повітряна хвиля, сейсмічні дії та т.п.); 

- вплив фізичної дії коливань на людей. 

Залежно від виду задачі що розглядається, при випробуваннях визначають різні 

дані: 

- динамічні характеристики конструкції (частота і форма власних коливань, 

коефіцієнти загасання); 

- характеристики динамічного експлуатаційного навантаження (напрямок, 

величина, частота і характер збурювальних сил); 

- дані, що характеризують роботу конструкції під впливом навантаження 

(амплітуда, частота, прискорення, форма вимушених коливань); 

- величину динамічного коефіцієнта. 

Динамічні навантаження поділяються на такі види: 

- нерухоме навантаження, розташоване на конструкції в певному місці і що 

змінює свою величину через певні проміжки часу (періоди) . Це навантаження 

періодичне і називається вібраційним . Якщо вона змінюється за законом синуса або 

косинуса, то називається гармонічною. Таке навантаження створюють різні 

механизми, рухомі частини яких мають неврівноважені маси (верстати, вібростоли і 

т. п.); 

- рухоме навантаження (мостові крани, рухомий склад тощо); 

- ударне навантаження, яке діє в будь-якій точці конструкції. Характеризується 

різким зростанням за короткий проміжок часу (копри, молоти та інші ударні 

механізми); 

- короткочасне навантаження (удар вибухової хвилі); 

- сейсмічне навантаження, що проявляється у вигляді невпорядкованих 

поштовхів і ударів при землетрусі. 

Цей перелік показує, що динамічне навантаження може бути досить 

різноманітним. Більшість коливань споруд які спостерігаються на практиці - 

вимушені гармонічі коливання, тобто коливання  що протікають по закону косинуса 

або близьким до нього. Частота і амплітуда таких коливань конструкції задаються 

джерелом коливань. 

Коливання, які виконую конструкція після припинення дії навантаження, що 

вивело її зі стану рівноваги, називаються вільними або власними. 
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Основні положення теорії коливань і відповідний математичний апарат для 

розрахунку параметрів коливань викладені в розділах курсів теоретичної та 

будівельної механіки. 

З точки зору витривалості матеріалу найбільший інтерес представляє 

періодична навантаження безперервної  ді . Для роботи конструкції дуже важливо при 

цьому значення частот вимушених і власних коливань. При збігу частоти власних 

коливань конструкції  w0 з частотою дії збудливою сили w в конструкції настає явище 

резонансу, що супроводжується різким зростанням  амплітуди коливань. 

Цього явища слід уникати шляхом проектних рішень, які виключають явище 

резонансу. Критерієм служить динамічний коефіцієнт, який визначається  

відношенням сумарної деформації від впливу статичного та динамічного навантажень 

Y0 до деформації від статичного навантаження Y ст. Наприклад, для системи з одним 

ступенем свободи без урахування діссептівних властивостей 

                                           Кдин =
𝑌0

𝑌𝑐𝑚
=

𝜔0
2

𝜔0
2−𝜔2

.                                       (12.1) 

Аналіз формули показує, що якщо ω (частота вимушених коливань) 

наближається за своїм значенням до частоті вільних коливань розглянутої системи ω0, 

відбувається різке зростання динамічного коефіцієнта. При ω = ω0 Кдін прагне до 

нескінченності. 

Якщо частота вимушених коливань більше власних , то частота власних 

коливань не повинна бути більше 0,8 частоти вимушених. Якщо частота вимушених 

коливань менше частоти власних коливань, то частота вимушених коливань повинна 

бути не більше 0,8 частоти власних. 

У раз , коли власні коливання виходять з цих кордонів, необхідно, щоб уникнути 

резонансу змінити конструктивні рішення системи або фізико-механічні  

характеристики матеріалів, або переріз елементів конструкцій. 

У формулі ( 12.1 ) ω і ω0 - кругові частоти вимушених і вільних коливань. Під 

круговою частотою розуміють число циклів коливань протягом 2π секунд. Кругову 

частоту можна обчислити за формулою: 

𝜔 = √
𝑐

𝑚
 

де с - жорсткість системи, яка залежить від виду деформації і статичної схеми 

конструкції; m - маса вантажу. 

Випробуванню повинні передувати теоретичний розрахунок й огляд конструкції 

, встановлення пристосувань, вибір і розміщення приладів. Складається докладна 

програма проведення випробувань.  

Існують наступні методи прикладання динамічних навантажень: механічні, 

гідравлічні, пневматичні та електричні (електромагнітні, електродинамічні, 

магнітострикційні п'єзоелектричні).  

Для створення механічними способами циклічних навантажень на конструкції, 

розташовані на вібростендах, столах, платформах, застосовуються відцентрові і 

кривошипні механізми. Швидкісні та ударні навантаження здійснюються 

гравітаційними, іншими механізмами. Ударне навантаження при збудженні 

вертикальних коливань здійснюється за допомогою падаючого вантажу, а 

горизонтальних коливань - за допомогою тарана. 

Гідравлічні способи засновані на використанні механізмів перетворення 

одержуваної ззовні енергії в енергію стиснутої рідини, перетворенні енергії стиснутої 

рідини в механічну енергію деформування конструкцій та подоланні опору руху 
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об'єкта. Найбільшою універсальністю при створенні динамічних навантажень 

володіють електрогідравлічні підсилювальні системи. Швидкісний вплив і удар 

здійснюють об'ємно-акумуляторними, маховикові-насосними, циркуляційними 

пристроями.  

Пневматичний спосіб полягає в застосуванні енергії стисненого газу, 

одержуваної при вибуху або шляхом попереднього стиснення обсягів газу. Для 

створення циклічних навантажень застосовують струменеві автоколивальні та 

об'ємно-струменеві пристрої. Швидкісні впливу здійснюють об'ємно-

акумуляторними і вибуховими системами. 

Після виконання підготовчих робіт  виконують  визначення динамічних 

характеристик споруди. 

Визначення частот власних коливань може бути виконано двома способами: 

1 . Конструкцію що досліджується піддають удару, тим самим викликають 

вільні коливання. За віброграмами запису коливань на приладі (рис. 12.8) визначають 

частоту власних коливань. 

 Частота f0 дорівнює відношенню довжини запису коливань за одну секунду S 

до довжини записи одного коливання Т 

𝑓0 =
𝑆

𝑇
   гц; 

Кругова частота 

𝜔 =
2𝜋

𝑇
 1/сек 

2. На конструкцію що досліджується встановлюють вібромашину і, змінюючи 

частоту вимушених коливань, доводять конструкцію до резонансу. Резонанс буде 

відзначений на віброграмі різким зростанням амплітуди коливань (рис. 12.9). 

Користуючись віброграмою, знаходять частоту вільних коливань. 

Випробування для визначення динамічного коефіцієнта проводиться за 

допомогою вантажів що переміщаються. Записують статичний Yст і динамічний Y0 

 

Рис. 12.8. Віброграма вільних коливань конструкції. 

 

Рис. 12.9. Віброграма коливань конструкції при зміні частоти вимушених коливань. Явище 

резонансу. 
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прогини конструкції. Під динамічним розуміють сумарний прогин, складаний з 

статичного прогину і максимальної амплітуди коливань конструкції. Для визначення  

Кдін записують віброграм прогинів при руху вантажу зі швидкістю, що викликає 

найбільші коливання конструкції. Зазвичай коефіцієнт динамічності знаходиться в 

межах від 1,1 до 2,0. 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Що використовується у якості вантажу при випробуваннях ? 
2. Яким чином, в загальному випадку, утворюють зосереджене навантаження при  

випробуванні існуючих конструкцій ? 

3. Наведіть переваги та недоліки утворення зосередженого навантаження способом 

підвішування вантажу. 

4. Наведіть переваги та недоліки утворення зосередженого навантаження за допомогою 

натяжних пристосувань. 

5. Яким чином, в загальному випадку, утворюють зосереджене навантаження при  

випробуванні моделей і зразків в лабораторних умовах ? 

6. Які матеріали можуть бути використані для утворення розподіленого навантаження ? 

7. Наведіть схеми розташування сипучих матеріалів на поверхні конструкція що 

досліджується. 

8. Яким чином використовують вагу води та тиск повітря для утворення розподіленого 

навантаження ? 

9. Які навантаження називають динамічними ? 

10. Які характеристики конструкції визначають при випробуваннях динамічним 

навантаженням ? 

11. Які способи створення динамічних навантажень існують ? 

12. Як ви розумієте явище резонансу ? 

 

Тема 13. МЕТОДИ І ЗАСОБИ ВИМІРЮВАНЬ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

ВИПРОБУВАНЬ. 

 

13.1. Загальні відомості. 

При випробуванні конструкцій і споруд статичним навантаженням виконуються 

вимірювання значної кількості параметрів, які характеризують як процес 

навантаження, так і поведінку конструкцій і окремих елементів, вузлів, з'єднань та ін. 

Вимірювальні параметри такі: а) силова дія на конструкцію;  

б) лінійні переміщення (прогин конструкції; переміщення опор; кути повороту 

елементів; зсуви одного елемента відносно іншого); в) фіброві деформації; 

г) вологість і температура середовища та інші. Для вимірювання перелічених 

параметрів використовується багато видів приладів і вимірювальних перетворювачів, 

що мають різні принципи дії, відрізняються конструктивним рішенням, чутливістю, 

вимірювальним діапазоном та іншими характеристиками. 

Бажано вимірювати якомога більшу кількість параметрів для накопичення 

експериментальних даних і більш повного аналізу роботи конструкції. Однак, часто 

буває достатньо вимірювати тільки частину з перелічених вище параметрів. 

Вимоги до приладів залежать від цілі експерименту і умов його проведення. При 

значних абсолютних величинах переміщень конструкцій можна обмежитися 

нескладним обладнанням, виготовленим на місці випробування. В «польових» умовах 

для вимірювання переміщень зручними можуть бути методи інженерної геодезії чи 

фотограмметрії. При випробуваннях в лабораторіях, дослідних центрах необхідно 



125 

  

використовувати спеціальні прилади, більш точні та такі, що дозволяють 

автоматизувати процес вимірювання. 

До приладів пред'являють наступні головні вимоги: простота конструкції; 

незначні габарити і вага; зручність візуального зняття показників; нескладне і надійне 

кріплення до конструкції; достатня точність і великий діапазон вимірювання. 

В теперішній час розроблено багато приладів, що використовуються при 

випробуванні конструкцій. Нижче розглянуті тільки ті, що знайшли найбільше 

розповсюдження: 

а) для вимірювання прогинів – прогиноміри:  

б) для вимірювання фібрових деформацій – тензометри і електричні 

перетворювачі; 

в) для вимірювання кутів повороту поперечних перерізів – клиноміри;  

г) для вимірювання зсувів – зсувоміри. 

Слід відзначити, що багато приладів у комплексі з різними пристроями можуть 

використовуватися в так званих перетворювачах для вимірювання зовсім інших 

параметрів, а не тих, для чого вони призначені. Такі перетворювачі також будуть 

розглянуті. 

13.2. Вимірювання силової дії на конструкцію. 

Вимірювання силової дії необхідно в тих випадках, коли навантаження на 

конструкцію здійснюється силами тяжіння чи тиску за допомогою домкратів. На рис. 13.1, 

а, б показані динамометри різної потужності для вимірювання сил розтягу, в конструкції 

яких використовуються пружини. Динамометрами малої потужності за допомогою 

поліспастів можна значно розширити діапазон вимірювання сил. На                       рис. 13.1, 

в наведено приклади вимірювання сил, що перевищують потужність динамометра в 5 

разів (схема в). 

Динамометри можуть визначають стискаючі зусилля в десятки і сотні кН. 

Складовою частиною динамометрів є індикатор, який вимірює деформацію скоби, 

котра залежить від величини діючого зусилля. 

 

13.3. Вимірювання прогинів конструкцій. 

а) б) 

Рис. 13.1. Динамометри для вимірювання сил розтягнення: а, б, в – потужністю відповідно 2, 

10 кН; в - схема використання динамометра розтягування з поліспастом:  

І – динамометр; 2 – одиночні троси; 4 – поліспаст на 2 ролики. 

в) 
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Вимірювання великих прогинів (десятки міліметрів) можна здійснити 

трубчастим нівеліром чи іншими пристосуваннями. На рис. 13.2 зображено два таких 

пристосування. В рейковому пристосуванні (рис. 30) прогин конструкції фіксується в 

натуральну величину, а в пристосуванні з важелем (рис. 30) – зі збільшенням 

відповідно до співвідношення плечей важеля. 

Під час випробування статичним навантаженням при переміщені олівця чи 

стрілки важеля збоку шкали фіксують позначки: початок завантаження                              

(п. з. – нульовий показник), кінець завантаження (к. з.) – кінець витримування під 

навантаженням (в. н.), розвантаження (р), кінець витримування після розвантаження 

(в. р.). Ці позначки дозволяють визначити різні величини прогинів – наприклад, для 

дерев'яної конструкції: пружній прогин, прогин післядії, повний прогин, залишковий 

прогин, що є цікавими даними для аналізу роботи конструкції. 

Прогиноміри. 

Розглянемо приклади прогиномірів, що використовуються в сучасній практиці 

проведення випробування конструкцій і споруд. Прогиномір це прилад, який дозволяє 

вимірювати переміщення окремих точок конструкції під дією на неї навантаження. За 

засобом з'єднання з конструкцією, що випробовується, вони розподіляються на 

прогиноміри з гнучким і жорстким зв'язком. Це відповідно прогиноміри з дротовим 

зв'язком та індикатори годинникового типу. 

Прогиноміри Максимова (рис. 13.3, а) і Аістова (рис. 13.3, б) призначені для 

вимірювання лінійних переміщень будь-якої величини з точністю до 

0,1 мм (Максимова) і до 0,01 мм (Аістова). Із зворотного боку приладів розташований 

шків, який зв'язаний системою дискових фрікційних чи зубчастих передач зі стрілкою 

на циферблаті. Передачі розраховані таким чином, що одному повному оберту шківа з 

дротом відповідають 10 повних обертів великої стрілки на циферблаті у прогиноміра 

Максимова і 100 повних обертів у прогиноміра Аістова. Прогиноміри 

встановлюються на нерухомій підставці, тонкий дріт (діаметром 0,1—0,3 мм) 

закріплюється до випробувальної конструкції в місці вимірювання прогину і огинає 

Рис. 13.2. Пристосування для вимірювання прогинів: а – схема рейкового пристосування:           1, 

2 – дерев'яні рейки; б – схема записуючого пристрою; в – схема пристосування з важелем:                        

1 – кронштейн; 2 – шкала; 3 – шарнірно закріплена стрілка-важіль; 4 – точка закріплення дроту; 

5 – дріт; 6 – вага для натягнення дроту. 

 

а) б) в) 

а) б) 

Рис. 13.3. Прогиноміри з гнучким (дротовим) зв'язком: а – Максимова; б – Аістова. 
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(одним обертом) шків приладу, а до його вільного кінця підвішується вантаж (0,3...0,5 

кг).  

Індикатори годинникового типу (рис. 13.4) є контактними приладами, що 

потребують безпосереднього зв'язку з конструкцією в точці вимірювання 

переміщення. За конструкцією ці прогиноміри схожі між собою. Крізь корпус приладу 

проходить стержень, зчеплений з системою зубчастих шестернів. Через цю систему 

переміщення стрижня передається на стрілку шкали приладу. Границя вимірювання 

прогиноміра – індикатора годинникового типу «а» дорівнює 10 мм, точність – 0,01 мм. 

Границя вимірювання прогиноміра – індикатора годинникового типу «б» не 

переверщує 1 мм з точністю 0,001 мм, він використовується для вимірювання дуже 

малих деформацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приклади встановлення прогиномірів показані на рис. 13.5. Як варіант дріт 

можна перекинути через ролик, а сам прогиномір встановити на безпечній відстані від 

випробувальної конструкції (рис. 13.5). В це місце може бути винесена група 

приладів, що створює зручності для зняття показників з них під час випробування. 

 

 

 

Рис. 13.4. Індикатори годинникового типу. 

а) б) в) г) е) д) 

Рис. 13.5. Схеми встановлення прогиномірів на конструкції: а, б – для вимірювання 

переміщень в горизонтальному напрямку; в, г, д – те ж саме в вертикальному напрямку; 

є – встановлення індикаторів для вимірювання осадки опори; 1 – випробувальна конструкція; 

2 – прогиномір; 3 – дріт; 4 – вантаж; 5 – струбцина; 6 – закріплений кінець дроту; 7 – стійка; 

8 – підставка; 9 – спеціальна струбцина; 10 – вантаж; 11 – штатив; 12 – опорні столики; 13 – 

індикатори. 
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13.4. Вимірювання деформацій. 

При випробуванні конструкцій фіброві деформації вимірюються для 

визначення і аналізу напруженого стану елементів і вузлів конструкції. Слід 

зазначити, що не існує способів безпосереднього вимірювання напружень в матеріалі. 

Вони визначаються за формулою σ= ε· Е, де ε – відносні деформації, що знаходяться 

тензометруванням. Ці деформації мають дуже малі величини, і для їх вимірювання 

використовуються прилади, що мають назву тензометри. Тензометри вимірюють 

деформації (подовження чи укорочення – Δl) матеріалу на певній довжині, що зветься 

базою приладу. Відносна деформація дорівнює ε = Δl / l. 

Механічні тензометри. 

Найбільше розповсюдження одержав двоважільний тензометр Гугенбергера 

(рис. 13.6, а) , кінематична схема якого зображена на рис. 13.6, б. 

Деформування поверхні на величину А викликає переміщення на цю ж 

величину нижнього кінця важеля 4 – призми 5, при цьому кінець важеля 2 (це стрілка 

приладу) через коромисло 3 переміститься на певну величину 

Тензометри дуже різноманітні за конструктивним оформленням, їм 

притаманний суттєвий недолік – це неможливість без пересування стрілки за 

допомогою регулювального гвинта вимірювати деформації більше 40 мк (а торкатися 

приладу під час випробування небажано). Тому їх застосування обмежується 

випробуванням металевих конструкцій або арматури залізобетонних конструкцій. 

Для вимірювання деформацій неоднорідних матеріалів, таких як дерево, бетон, 

цегла необхідно збільшувати базу приладів, з тим щоб уникнути небажаних впливів 

на результат неоднорідності структури матеріалів на малій базі. Це досягається 

а) б) 

Рис. 13.6. Двоважільний тензометр: а – загальний вигляд; б – кінематична схема; 1 – корпус 

приладу; 2 – стрілка; 3 – коромисло; 4 – важіль; 5 – рухома опора; 6 – нерухома опора; 7 – 

регулювальний гвинт; 8 – запобіжний кожух; 9 – пружина; 10 – затискач; 11 – дзеркальна шкала. 
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використанням подовжувачів бази тензометрів. В якості тензометра можна 

використати перетворювач, наприклад, з індикатором годинникового типу. 

 

13.5. Електротензометрія. 

Електричні тензометри опору. Вимірювання деформацій електротензометрами 

ґрунтується на властивості провідника змінювати свій електричний опір при його 

деформуванні, яке викликається зміною його геометричного розміру при розтяганні 

чи стисканні. 

Датчики представляють собою два шари тонкої паперу або плівки, всередині 

яких розташовується решітка з мідно-нікелевого дроту діаметром 20…30 мікрон (рис. 

13.7). База вимірювання l змінюється від 10 до 50 мм, але, якщо потрібно, може 

змінюватися від 3 до 180 мм. Датчики мають електричний опір 50…400 Ом. Точність 

вимірювань деформацій складає до 1…1.5%. 

Успіх проведення вимірювань переважно залежить від ретельності 

проклеювання датчиків до елементу що випробовується. Наклеєний на зачищену 

поверхню датчик буде зазнавати тих же деформацій, що і досліджуваний елемент; 

опір його змінитьсяя в залежності від знаку деформації. 

Величина електричного сигналу мала, тому при  вимірюваннях застосовують 

спеціальні схеми для вимірювань або підсилюючи пристрої з метою підвищення 

чутливості. 

Вимірювання деформації (прирощення омічного опору) датчика проводиться за 

допомогою мостової схеми. Мостова схема (рис. 13.8) забезпечує високу чутливість і 

точність реєстрації сигналу внаслідок того, що шкала вимірювального приладу в 

цьому випадку розрахована  тільки на заміри прирощення ΔR, а не повних опорів  R 

+ ΔR. 

Рис. 13.7. Електричні тензометри опору: а - дротовий петлевий; б - фольговий петлевий;              

в - дротовий без поперечної чутливості; г - напівпровідниковий напилюваний. 1 - тензор 

щітка; 2 - основа; 3 - висновки; 4 - пермичка. 

 

Рис. 13.8. Мостова електрична схема при вимірюванні деформації. 

 

В 
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Датчик RA наклеєний на досліджуваний елемент. Це робочій датчик.                 Rк 

- компенсаційний датчик. Цей датчик наклеюють на окрему деталь з того ж матеріалу, 

що і досліджуваний елемент, і поміщають в однакові з робочим датчиком умови. Від 

зміни температури, опори в цих датчиках змінюються на рівну величину, тим самим 

досягається компенсація температурних напружень. 

R1 і R2 - опори всередині вимірювального в пристрою. Ці опори змінні, що 

дозволяє врівноважувати опір в гілках моста і застосовувати при вимірюванні метод 

нульового відліку. Після збалансування мосту, різниця потенціалів між точками BD 

(див. рис. 13.8) дорівнюватиме 0. 

При деформації досліджуваного елемента робочий датчик змінює свій омічний 

опір, міст буде розбалансований, а стрілка гальванометра або показання іншого 

вимірювального приладу зійдуть з нульового ділення, тобто вкажуть наявність 

струму. Тоді за допомогою реохорди баланс моста відновлюється , і знімається відлік 

за шкалою, яка градуйована так, що один розподіл шкали відповідає одиниці 

відносної деформації або напруження. 

 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Які параметри, зазвичай, підлягають вимірюванню при експериментальних випробуваннях 

конструкцій ?  

2. Яким приладом вимірюють силову дію на конструкцію ? 

3. Які способи вимірювання прогинів існують ? 

4. Принцип роботи прогиномірів. 

5. Для вимірювання деформацій яких матеріалів використовують механічний тензометр ? 

6. Який принцип роботи електричного тензометру ? 

 

 

 

Тема 14. ОСНОВИ МЕТОДИКИ НАТУРНИХ ВИПРОБУВАНЬ. 

 

14.1. Ознаки натурних випробувань. 

Натурні випробування об'єкта реалізуються при виконанні трьох основних 

умов: 

1 ) випробуванням піддається безпосередньо виготовлений виріб (тобто об'єкт 

випробування) без застосування моделей або складових частин апаратури; 

2 ) випробування проводяться в умовах і при впливах на вироби, відповідних до 

умов і впливів при їх використанні за цільовим призначенням; 

3 ) характеристики властивостей об'єкта випробувань вимірюються 

безпосередньо без виконання аналітичних залежностей, що відображають фізичну 

структуру об'єкта випробувань та його складових частин. При цьому допускається 

застосування математичного апарату статистичної обробки експериментальних 

даних. 

До натурних випробувань відноситься, зокрема, дослідна експлуатація виробів. 

 

14.2. Натурні випробування нових конструкцій. 

Натурні випробування нових конструкцій проводяться в науково-дослідних 

лабораторіях. Новизна їх може визначатися особливостями архітектурної або 

конструктивної форми, а також використанням нових матеріалів. Результати таких 
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досліджень мають велике значення в питаннях впровадження науково-технічних 

розробок в практику сучасного будівництва.  

Велика роль натурних випробувань нових конструкцій і для розвитку методів 

розрахунку. Експериментальні дослідження на натурних конструкціях є головним 

критерієм правильності розрахункової моделі. Під час таких випробувань уточнюють 

теоретичні передумови розрахунку, в теоретичні формули вводяться поправочні 

коефіцієнти. Часто розрахункові формули отримають виключно на основі 

експериментальних даних.  

Натурні і заводські випробування принципово нових конструкцій передбачають 

проведення підготовчих робіт, які зводяться до зовнішнього огляду, вивченню 

технічної документації, інструментальним вимірюванням геометричних параметрів 

конструкції і фізико-механічних характеристик матеріалів конструкції. Конструкція 

створюється для того, щоб бути зруйнованою і тому використовувати її слід з 

максимальною ефективністю. Всі матеріальні витрати повинні бути компенсовані 

надійною експериментальною інформацією.  

З методичної точки зору натурні випробування розрізняють за трьома 

основними ознаками: характеру зовнішніх впливів, схемі об’єктів випробувань і 

задачам, поставленим перед випробуваннями. 

За характером зовнішніх впливів розрізняють дослідження статичним або 

динамічним навантаженням. В першому випадку споруди завантажують нерухомими 

вантажами і в певному порядку зі збільшенням цих навантажень. Динамічні 

випробування проводяться при навантаженнях, які змінюють свої значення у часі за 

більш складним законом або таких що змінюють своє положення. 

За схемою деформування конструкції можна виділити наступні об’єкти 

натурних випробувань: лінійні, плоскі, просторові. 

  

 

14.3. Мета натурних випробувань. 

Мета полігонних і натурних випробувань - дослідження комплексного впливу 

чинників на зміну параметрів, властивостей і механізми відмов виробів при їх 

експлуатації та зберіганні. Ці випробування забезпечують отримання найбільш повної 

і достовірної інформації про комплексний вплив факторів навколишнього середовища 

на параметри, що характеризують вироби; дозволяють досліджувати характер 

реальних фізико-хімічних процесів, що протікають в матеріалах і комплектуючих 

виробах при впливі природних зовнішніх факторів; дають можливість уточнювати 

дані, отримані при випробуванні об'єкта під впливом зовнішніх факторів, 

створюваних штучним шляхом, а також норми на допустимі зміни параметрів 

(критерії придатності). За результатами полігонних і натурних випробувань 

розробляють рекомендації щодо способів захисту виробів від зовнішніх факторів. 

Загалом розрізняють наступні задачі натурних випробувань: 

- встановлення дійсної розрахункової моделі конструкції; 

- встановлення впливу дефектів на роботу існуючої конструкції з метою 

з’ясування потреби її підсилення при реконструкції або ремонті; 

- визначення тріщиностійкості, деформативності та несучої здатності 

конструкцій. 

Роботи, пов’язані безпосередньо з натурними випробуваннями складаються з: 

- складання технічного завдання; 

- підготовки технічної документації 
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- підготовки конструкції що досліджується, обладнання та приладів; 

- проведення випробувань; 

- обробки результатів досліджень. 

Основною задачею натурних випробувань, які проводяться в рамках 

обстеження, є визначення дійсних переміщень, деформацій і напружень в елементах 

конструкції при навантаженні. В самому загальному випадку для розв’язку цієї задачі 

передбачається проведення випробувань в три етапи: визначення повних напружень в 

конструкції до пробних навантажень; випробування конструкції пробним 

навантаженням малої величини для уточнення розрахункової схеми і методики 

розрахунку; випробування конструкції пробним навантаженням значної величини. 

В залежності від конкретних задач натурні випробування часто проводяться в 

один або два етапи. При цьому з методичної точки зору, якщо приймається рішення 

про необхідність виконання останнього етапу, обов’язково потрібно передбачити 

дослідження на перших двох. Дослідження конструкцій навантаженням пов’язані з 

великими матеріальними витратами. Вони потребують призупинення виробництва. 

Разом з тим, певні найбільш важливі деталі цих випробувань, такі як величина 

навантаження, схема навантаження можуть бути уточнені, якщо попередньо виконати 

менш трудомісткі перші два етапи випробувань.  

Специфіка натурних випробувань полягає у їх великої тривалості  складності і 

високій вартості. Ці випробування вимагають чіткої їх організації та оптимального 

планування. З метою обмеження обсягу випробувань програма їх проведення повинна 

базуватися на аналізі результатів експлуатації, лабораторних та стендових 

випробувань, а також вимог, які пред'являються до виробів. Це дозволяє проводити 

випробування об'єкта тільки в тих природних умовах, в яких вплив дестабілізуючих 

факторів найбільш інтенсивно. До фізичних випробувань при природних зовнішніх 

впливах слід віднести також експлуатаційні випробування, тобто випробування 

об'єкта, що проводяться при експлуатації. Одним з основних видів експлуатаційних 

випробувань є дослідна експлуатація виробів. Іноді проводиться підконтрольна 

експлуатація, яка умовно може бути віднесена до експлуатаційних випробувань. При 

підготовці до підконтрольної експлуатації спеціально призначений для її проведення 

персонал, керуючись спеціально розробленої документації, здійснює збір, облік і 

первинну обробку інформації. 

 

 

14.4. Розрахунок конструкції, що досліджується. 
В розрахунок конструкції закладають фактичні параметри конструкції, що 

досліджується – геометрії конструктивних елементів, навантажень і реальні фізико-

механінчі характеристики матеріалів.  

Існуючий розрахунок будівельних конструкцій за граничними станами 

ґрунтується на ймовірносних передумовах, зі структури та кінцевим результатам 

представляється детермінованим. Навіть однотипні несучі елементи споруд, 

розраховані і запроектовані по існуючим нормам, мають різну величину безвідмовної 

роботи; певні вихідні параметри приймаються без потрібного ймовірнісного 

обґрунтування. Така ситуація відображає об’єктивні труднощі переходу до 

ймовірнісного розрахунку на надійність та довговічність. В зв’язку з цим багато 

залежить від правильності обробки та аналізу інформації що була накопичена. 

Перерахунок конструкції представляє собою аналітичну схему, в якій присутня і 

реальна конструкція з її відмовами різного ступеня небезпечності, і дійсного 
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відхилення розрахункових параметрів. Перерахунок конструкції, таким чином, слід 

розглядати не тільки як засіб якісного оцінювання споруди, а і як одну з можливостей 

внести вклад в розвиток методики ймовірнісних розрахунків реальних конструкцій по 

фактичним вихідним параметрам. Методика такого розрахунку може бути побудована 

на принципах статичного моделювання. В цьому випадку розв’язок будується в 

наступній послідовності: 

1. за результатами статичної обробки даних інструментального обстеження 

визначаються моменти к-го порядку емпіричного розподілення випадкових величини 

фактичних параметрів; 

2. проводяться статичні випробування по визначенню можливої реалізації 

розглядуваного критерію граничного стану, наприклад, несучої здатності. Кожне з 

таких досліджень представляє собою розрахунок несучого елементу за 

детермінованою формулою відповідних нормативних документів. Методом 

статичного моделювання в розрахунок закладають величини фактичних параметрів; 

3. в результаті статичного випробування отримують щільність розподілення 

ймовірності несучої здатності; 

4. за результатами обстеження будуються гістограми внутрішніх зусиль від 

зовнішніх впливів, наприклад, визначається розподілення сумарного згинального 

моменту в небезпечному перерізі від сталого навантаження; 

5. проводяться статичні дослідження з метою отримання кінцевої щільності 

розподілення внутрішніх зусиль; 

6. визначається вірогідність відмови Рі, як сума умовних вірогідностей 

подій, яка полягає в тому, що несуча здатність буде знаходитися в заданому інтервалі, 

а зусилля буде більшим ніж середнє значення несучої здатності в цьому інтервалі; 

7. визначається надійність  Fi несучого елементу на момент обстеження за 

небезпечним перерізом; 

8. надійність споруди Fn за несучою здатністю визначається в залежності від 

прийнятих вимог, як, наприклад, вірогідність безвідмовної роботи всіх несучих 

елементів. 

Розглянутий варіант перерахунку ґрунтується на тому, що відома початкова 

нормативна надійність. Таким чином, практичне використання ймовірнісної схеми 

перерахунку обмежується недоліком інформації. 

Для розв’язку практичних задач рекомендовано напів ймовірнісний (з 

частковим використанням даної схеми) або навіть детермінований перерахунок за 

фактичними показниками з кінцевими критеріями оцінювання стану конструкції за 

несучою здатністю. 

 

Питання для самоконтролю. 
1. Назвіть три основних ознаки натурних випробувань ? 

2. В чому полягають особливості дослідження нових натурних конструкцій ? 

3. Яка існує класифікація натурних випробувань ? 

4. Які роботи проводять для виконання натурних випробувань ? 

5. Вирішення яких задач передбачає проведення натурних випробувань ? 

6. Наведіть алгоритм розрахунку конструкції.  
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Тема 15. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОВНИХ НАПРУЖЕНЬ В НЕСУЧИХ 

КОНСТРУКЦІЯХ СПОРУД. 

 

15.1. Спосіб місцевого зняття навантажень в несучих конструкціях споруд, 

що експлуатуються. 

Руйнування конструкції відбувається в тому випадку, коли діючи напруження в 

найбільш небезпечному перерізі перевищують межу міцності матеріалу конструкції. 

При цьому потрібно мати на увазі, що до напружень від сталого і тимчасового 

навантаження, як правило, додають початкові (залишкові) напруження, які пов’язанні 

з особливостями попереднього навантаження конструкції, особливостями її 

виготовлення (наприклад, температурні напруження при виконанні зварних швів і 

т.п.).   

Термін “напруження”, широко використовується в будівельній науці, є 

абстрактним. Не існує способів безпосереднього вимірювання напружень в 

конструкціях. Про напруження судять найчастіше за деформаціями або будь-якої 

іншої непрямої характеристики. При цьому, переважна більшість способів 

вимірювання напружень дозволяють визначати  лише приріст напружень, а не 

абсолютне їх значення. В натурних випробуваннях надзвичайно важливим є питання 

оцінювання повних напружень: 
                                       ,321     

де σ1 – напруження від власної ваги конструкції; σ2 – напруження від корисного 

навантаження; σ3 – додаткові (температурні, від усадки і залишкові в зоні 

концентрації) напруження. 

 Експеримент по визначенню повних напружень проводиться або як заключна 

операція інструментальних вимірювань на першому етапі дослідження, або як 

попереднє дослідження другого етапу – етапу натурних випробувань. 

 Для оцінювання повних напружень широко використовується спосіб 

місцевого зняття навантаження, який полягає в тому, що досліджувана ділянка 

конструкції після встановлення на нього вимірювальних приладів і зняття початкових 

Рис. 15.1. Спосіб місцевого зняття навантаження для визначення повних залишкових 

напружень. 
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відліків по них розвантажується. Після розвантаження беруться другі відліки за 

приладами і за різницею відліків судять про деформації, а потім і про напруження, які 

були в даному місці конструкції. 

На рис. 15.1 представлена ділянка бетону 3, що досліджується, з кільцевим 

надрізом 1 та наклеєними на поверхню тензорезисторами 2. Відомі співвідношення 

теорії пружності дозволяють розрахувати напрямок нормалей головних площадок і 

величину головних напружень, якщо відомі деформації за трьома довільними 

напрямками. Четвертий тензорезистор потрібен для контролю та корегування 

обчислених величин. Слід зазначити, що точність визначення напружень в даному 

випадку суттєво залежить від того, як отримані потрібні для розрахунку значення 

модуля пружності та коеф. Пуасона. Якщо скористатися довідковими даними та 

визначити пружні сталі за класом бетону, то точність оцінювання напружень буде 

дуже наближеною. Результати ультразвукових вимірювань дозволяють визначити біль 

точні значення  динамічних пружних сталих. Найкращі результати можуть бути 

отримані, якщо пружні сталі визначаються при випробуваннях вибурених зразків з 

побудовою діаграми σ-ε. Похибку при визначенні деформацій вносить зміна опору 

при відключенні дротів, які підводяться до датчиків, при улаштуванні кільцевого 

надрізу за допомогою бурового пристосування. Похибки можна уникнути, якщо 

кільцевий надріз влаштовувати шляхом висвердлювання отворів за контуром кільця.  

В металевих конструкціях кільцевий надріз влаштовують за допомогою тонкої 

фрези, встановленої на ручну дриль.  

Той же принцип визначення повних напружень, який ґрунтується на знятті 

місцевих напружень, реалізується в методах вирізання зразка та висвердлювання 

поодинокого отвору. Перший спосіб побудований на вимірюваннях до і після 

вилучення зразка довжин відрізків між попередньо нанесеними на досліджуваний 

зразок рисками. В другому методі визначається зміна діаметру отвору, висвердленого 

на ділянці що досліджується, за допомогою тензометрів, встановлених за контуром 

отвору. Існують і інші способи, побудовані на тому ж принципі, і які застосовують для 

окремих задач. Однак метод кільцевого надрізу вважають найбільш універсальним. 

 

 

15.2. Компенсаційний метод визначення повних напружень. 

За допомогою компенсаційного методу, зазвичай, визначають напруження в 

поверхневих шарах бетону. Цей спосіб, на відміну від методу кільцевого надрізу, може 

бути використаний тільки за умови, що відомі напрямки головних напружень. 
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При визначенні напружень компенсаційним методом (рис. 15.2) на поверхню 

ділянки що досліджується 3 вздовж напрямків головних стискаючих напружень 

наклеюють тензорезистори 1 та, підключивши до апаратури, знімають початкові 

відліки. Потім влаштовують вирубка – карман 2 глибиною 100 мм. В карман вводять 

компенсатор (рис. 15.3) прямокутної форми, який представляє собою закриту 

металеву коробку з жорсткими металевими стінками 1, а днищем та кришкою – у 

вигляді гнучких мембран. Компенсатор зароблюється на цементному розчині з 

щільним заповненням простору між кришкою і поверхнями карману. Після твердіння 

цементного розчину в компенсатор нагнітають масло доти, доки його тиск не призведе 

до показників відліків за приладом, який підключений до тензодатчиків, таких що 

дорівнюють початковим. В цей момент вимірюють тиск масла за манометром 2. Цей 

тиск і вважається діючим в даному місці напруженням з похибкою 15-20 %. Основні 

переваги цього методу – не потрібно визначати модуль пружності матеріалу споруди 

що досліджується. Крім того, виключається похибка вимірювань, яка пов’язана з 

відключенням дротів тензорезисторів. 

Описувані методи визначення повних напружень пов’язані з місцевим 

руйнуванням ділянки елементу що досліджується. У випадку, коли дефекти, які 

виникають при випробуванні, можуть погіршити експлуатаційні властивості 

елементів або існує небезпека, що ці дефекти викличуть подальше руйнування, слід 

використовувати неруйнівні методи.  

 

Рис. 15.2. Компенсаційний метод визначення повних напружень в бетоні масивних 

конструкцій. 

Рис. 15.3. Компенсатор. 
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Питання для самоконтролю. 

1. Дайте тлумачення терміну – повні напруження. 

2. Якими способами визначають повні напруження в бетоні конструкцій ? 

3. Сформулюйте загальний принцип визначання повних напружень способом місцевого 

зняття навантаження. 

4. Сформулюйте загальний принцип визначання повних напружень компенсаційним 

методом. 

 

 

 

Тема 16. УТОЧНЕННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ СПОРУДИ. 

 

16.1. Уточнення розрахункової моделі за результатами випробуваннями 

пробними навантаженнями. 

Оцінювання результатів випробувань конструкцій, призначених для 

експлуатації, дається на основі даних, отриманих під час випробування 

навантаженням, яке не перевищує розрахункового. В зв’язку з цим, прогнози у 

відношенні міцності та деформативності конструкції роблять ґрунтуючись на 

результатах розрахунку. Таким чином, експериментальне уточнення розрахункової 

моделі конструкції і методики розрахунку на основі пробних випробувань є найбільш 

важливим етапом дослідження. Дуже важливою ця задача є для конструкцій, які 

підлягають реконструкції. Зміна технологічного процесу в промислових будівлях 

часто супроводжується збільшенням тимчасових навантажень на несучі елементи 

конструкції. Більшість спрощень, які допускаються методикою розрахунку, йде в 

запас міцності конструкцій. Так, умовна схема жорсткого затиснення стійок рами цеху 

одноповерхової промислової будівлі призводить до збільшення в запас міцності 

розрахункових моментів в перерізі колони. Дійсні моменти в верхній частині колони 

також менші за розрахункові внаслідок податливості з’єднання ригеля з колоною, яке 

приймається жорстким. Запас несучої здатності з’ясовується також при 

експериментальних дослідженнях роботи рами в пружно-пластичній стадії.    

Спрощена розрахункова модель рами не враховує реально існуючу додаткову 

систему жорстких в’язів, яка також призводить до зниження розрахункових зусиль та 

переміщень від заданих навантажень. Наприклад, міст крану є рухомою розпіркою, 

яка обмежує в певних межах відносні горизонтальні переміщення колони. Просторова 

робота каркасу будівлі забезпечує жорсткість будівлі в цілому і перерозподіл зусиль в 

несучих елементах конструкції. Проведенні дослідження показують, що зменшення 

згинальних моментів в результаті врахування просторової роботи конструкції цеху 

може досягати 60 %, а дійсні переміщення ригеля у складі просторового каркасу може 

бути на порядок менше розрахованого для плоскої рами. 

 

16.2. Схема пробних випробувань для уточнення розрахункової схеми. 

Визначення моментів та прогинів. 
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Найбільш простим експериментальним оцінюванням реальної роботи 

конструкції є порівняння дослідних та теоретичних даних про внутрішні зусилля, 

переміщеннях, деформаціях і напруженнях та розрахунок відповідної конструктивної 

поправки, яка визначається як відношення  величини експериментального параметру 

до розрахункового. На рис. 16.1, а представлена схема випробування пробним 

навантаженням п’яти прольотного ригеля для визначення конструктивної поправки до 

розрахункового згинального моменту в центральному перерізі середнього прольоті. 

Експеримент включає до себе п’ять випадків завантаження ригеля зосередженою 

силою в центрі кожного з п’яти прольотів. В дослідженнях визначаються величини 

експериментальних деформацій εє, які вимірювались за допомогою тензорезисторів в 

найбільш небезпечних точках перерізу А, В, С, Д (рис. 16.1, б). 

За експериментальними деформаціями можна знайти відповідні згинальні 

моменти: 

                                      .;........; ЕWМЕWМ D

Э

D

Э

А

Э

А

Э    

Результати обробки експериментальних даних для п’яти схем завантаження 

дозволяють отримати чотири лінії впливу згинального моменту за кожною з чотирьох 

точок. Експериментальні лінії впливу будуються за ординатами теоретичних з 

введенням коефіцієнтів конструктивної поправки, різної в кожному прольоті. 

Отримані чотири лінії впливу дозволяють розрахувати умовні згинальні моменти 

(еквівалентні за напруженнями для кожної з 4-ьох точок перерізу що досліджується) 

від проектного навантаження і визначити відкориговані величини напружень в 

небезпечних точках перерізу. 

Таке формальне введення конструктивної поправки не розкриває фізичної 

сутності явища. Але з практичної точки зору розглядуваний підхід є виправданим, 

оскільки дійсні напруження в небезпечному перерізі можуть бути визначені і 

співставленні з розрахунковими міцностними характеристиками матеріалів 

конструкції. 

Універсальність конструктивних поправок визначається тим, що вони можуть 

бути використані для уточнення розрахункових параметрів без аналізу причин, які 

викликали неточності методики розрахунку. Але завжди потрібно прагнути до того, 

щоб розкрити ці причини. В цьому випадку результати випробувань 

використовуються повністю: вдосконалюється методика розрахунку, прокрашуються 

конструктивні рішення споруд. 

Рис. 16.1. До визначення конструктивної поправки за згинальним моментом для 

розрахункового перерізу нерозрізного ригелю. 
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В загальному випадку для просторової статично невизначуваної конструкції 

зусилля в кожному несучому елементі в більшому або меншому ступеню визначається 

навантаженнями та впливами на інші елементи. Разом з тим, часто виникає потреба 

оцінити стан окремого конструктивного елементу. В основі експериментального 

рішення такої задачі лежить рішення оберненої задачі будівельної механіки: за даними 

про деформації та переміщення з випробування елемента пробним навантаженням 

визначити вихідні дані розрахункової схеми. Уточнивши граничні умови, можна 

розрахувати напружено-деформований стан в елементі конструкції. 

На рис. 16.2, а наведено схему пробних випробувань для уточнення 

розрахункової моделі елементу 2, що згинається в одній площині, який виділений зі 

складної просторової схеми конструкції споруди. В практиці проектування такий 

незалежний розрахунок зустрічається доволі часто і в певних випадках є доволі 

коректним. 

Уточнення розрахункової моделі одно прольотного згинального елементу краще 

всього проводити в ході випробувань пробним зосередженим навантаженням, 

прикладеним в середині прольоту. В цьому випадку при мінімальній сумарному 

навантаженні будуть створюватися максимальні зусилля та переміщення. При 

дослідженні слід отримати інформацію про переміщення або кутах повороту, як 

мінімум в трьох точках. Для коротких жорстких балок рекомендується визначати 

осадку опор. Для отримання потрібної інформації рекомендується встановити 

прогиномір 3 в центрі балки там, де прогини максимальні, і два клиноміри 1 біля опор. 

Для визначення трьох невідомих (МА, МВ, EI) за експериментальними даними 

про прогин f, кути повороту α, β (рис. 16.2, б) при відповідних значеннях зусиль Р 

потрібно розв’язати систему рівнянь, кожне з яких є виразом для прогину або кута 

повороту відповідної задачі будівельної механіки. 

Кінцеві результати розрахунків з використанням даних експериментів можуть 

бути введені в вихідну розрахункову модель в формі коефіцієнтів опорних моментів, 

які показують, у скільки разів відповідні дійсні опорні моменти менше визначених за 

розрахунком для задачі з абсолютно жорсткими опорами. Слід відмітити, що 

податливість в зарубці, а, відповідно, значення коефіцієнтів в загальному випадку 

залежить від рівня навантаження. При малих навантаженнях опора може бути більш 

податливою. Можливий і обернений варіант, коли жорсткість в заробці буде 

зменшуватися в результаті пластичних зрушень на опорах. Випадок утворення 

пластичних шарнірів на опорах не розглядається, оскільки уточнення розрахункової 

схеми проводиться для задачі в пружній постановці. Таким чином, для правильного 

визначення коефіцієнтів опорних моментів від розрахункових або нормативних 

проектних навантажень експеримент з пробними навантаженнями потрібно 

повторювати декілька разів при різних значеннях зосередженої сили і отримати таким 

 

Рис. 16.2. Схема пробних випробувань для уточнення розрахункової схеми. 
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чином функцію коефіцієнтів опорних моментів від абсолютної величини цих 

моментів. 

Дуже часто несучі елементи конструкцій працюють в умовах складного 

напруженого стану. В цих випадках для уточнення розрахункової моделі 

користуються даними про експериментальні деформації, отримані за допомогою 

тензорозеток.  

 
Питання для самоконтролю. 

1. В яких випадках рекомендовано проводити уточнення розрахункової моделі ? 

2. В чому полягають відмінності розрахункової схеми конструкції та дійсного її стану ? 

3. В чому полягає методика оцінювання справжньої роботи конструкції за допомогою 

пробних випробувань ? 

4. Яким чином прикладають навантаження для виконання експериментальних 

досліджень пробними випробуваннями ? 

5. Яким чином проводять обробку результатів експерименту для отримання показників 

міцності та деформативності реальних конструкцій ? 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 17. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙІ І 

СПОРУД 

  
Моделювання є одним з основних видів випробувань конструкцій, що 

проводяться з дослідницькою метою. Незважаючи на те, що більш повну інформацію 

про роботу конструкцій можна отримати в процесі натурних випробувань, їх 

проведення в багатьох випадках пов'язане з великими матеріальними витратами і 

нездоланними труднощами методичного характеру. До таких труднощів відноситься 

досягнення в натурних умовах необхідної точності вимірювань або виключення 

факторів, що впливають, тобто забезпечення проведення контрольованого 

експерименту. При моделюванні можна виділити лише основні чинники, вивчення 

яких є метою даного експерименту, і при побудові моделі передбачити варіювання 

цих факторів на заданих рівнях. Крім того, в лабораторних умовах набагато простіше 

забезпечити необхідну точність вимірювань всіх параметрів, що досліджуються. 

Слід зазначити, що випробування в лабораторії конструкцій, наприклад, ферми 

прольотом 24 м або плити перекриття 3х12 м, також відноситься до моделювання в 

масштабі 1:1, оскільки в цьому випадку навантаження і обпирання конструкцій 

моделюються. Разом з тим, випробування моделей багато в чому доповнюють натурні 

випробування. Так, вивчення впливу на споруди кранів, технологічного обладнання, 

вітру і т.д. може бути виконано тільки в реальних умовах. Але ретельне вивчення 

розподілення впливів між елементами споруди успішно вивчається на моделях, 

наприклад, при продувці висотних конструкцій в аеродинамічній трубі або при 

генеруванні морського хвилювання в лотках. 

  

17.1. Класифікація видів подібності при моделюванні. 



141 

  

Моделюванням називається метод дослідження будівельник конструкцій та 

споруд на їх моделях з використанням певних законів подібності процесів і явищ, що 

протікають в натурних конструкціях і в моделях. 

Використання для випробувань в дослідницьких цілях конструкцій натуральних 

розмірів пов'язано з великими матеріальними і трудовими витратами. Випробування 

на моделі або на різних моделях різними методами дозволяють швидше, всебічно і 

більш дешевим способом отримати необхідні відомості. 

Не слід змішувати поняття моделювання з макетуванням будівельної конструкції.  

Макети створюють для наочності компоновочного або конструктивного рішення 

проекту,  найчастіше для демонстраційних цілей.  

Моделювання є методом експериментально-теоретичного дослідження 

об'єкта. 
Моделювання включає наступні операції: побудова моделі, вивчення 

властивостей цієї моделі при заданих умовах або впливах і перенесення отриманих 

відомостей на модельований об'єкт. Моделювання розглядає тільки подібні явища і 

базується на теорії подібності. Параметри, що характеризують подібні явища, 

пов'язані між собою певними перетвореннями, що дозволяють від ефектів, які 

вивчаються на моделі, перейти до досліджуваних явищ в натурі. У практиці 

моделювання широко використовується  математична та фізична подібність. 

Математична подібність може існувати між явищами різної фізичної 

природи, але бути описаними тотожними рівняннями. Наприклад, рівняння Лапласа 

описує розподіл суми головних напружень в плоскій задачі теорії пружності; цим же 

рівнянням визначається електричний потенціал на кожній точці плоского провідника, 

до якого підведено струм. Таким чином, вимірювання фізичної величини - 

електричного потенціалу - дозволяє досліджувати розподіл механічних напруг. На 

цьому принципі засновані моделі-аналоги, які уявляють собою електричні ланцюги 

заміщення, гратчасті інтегратори, а також аналогові машини безперервної дії. 

Фізична подібність вимагає повного або часткового відтворення фізичних 

процесів, що протікають в натурному об'єкті. При цьому натура і модель є 

однаковими по фізичній природі: відповідні величини моделі і натури відрізняються 

лише кількісно, але не якісно. 

Фізична подібність є основою механічного моделювання. З використання 

принципів механічного моделювання вирішуються дві основні задачі: заміна 

розрахунку внутрішніх зусиль в елементах конструкцій визначенням напружено-

деформованого стану ідеалізованих моделей та моделювання дійсної роботи 

конструкцій в непружній та граничній стадії навантаження. 

Оскільки моделювання базується на теорії подібності, розглянемо принципи 

отримання умов подібності. 

Розрізняють три основних види моделювання - механічне, математичне та 

фізичне. 

Механічне моделювання використовує закони механічної подібності процесів, 

що протікають в твердих деформованих тілах рівних масштабів. Залежно від 

поставленої за дачі можливі три напрямки механічного моделювання. 

Перше - випробування моделей з метою перевірки достовірності методів 

розрахунку, відповідно до яких запроектована модель. У цьому випадку сама модель 

по відношенню до  аналітичного матеріалу, який перевіряється є натурної 

конструкцією. Розміри моделі в цьому випадку не мають значення, важливо лише, 

щоб вони відповідали розрахунку і могли бути виконанні при її виготовленні. 
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Головне завдання такого випробування - оцінити придатність аналітичного 

апарату, що використовувався при розрахунку, і в разі необхідності внести в нього 

уточнення. При цьому явища, які проявляються в моделі, точно так само будуть мати 

місце і в натурній конструкції, розрахованій таким же методом. У цьому випадку 

робити перерахунок результатів випробування з моделі на натуру не потрібно. 

Ефективність і доцільність такого виду моделювання полягає в тому, що виготовлення 

малорозмірних модель і проведенні їх випробовувань легше, дешевше і швидше, ніж 

великорозмірних натурних конструкцій. При необхідності випробування моделі 

простіше повторити. 

Другий напрямок - дослідження конструкцій або процесів, які не мають 

аналітичного опису та не мають методики розрахунку. У цьому випадку замість 

аналітичного розрахунку проводять випробування моделі, досліджують 

закономірності, виявляють граничні стани. Результати та досліджень потім 

використовують для розробки методів розрахунку аналогічних конструкцій. 

Другий напрямок моделювання особливо важливий для залізобетонних 

конструкцій, методи розрахунку яких базуються на закономірностях деформування в 

стадії граничної рівноваги, ці закономірності, у свою чергу, можуть бути виявлені і 

дослідженні тільки при випробуваннях натурних конструкцій або їх моделей. 

Третій напрям механічного моделювання - дослідження на моделі процесів з 

метою перенесення результатів випробування на натурні конструкції. У цьому випадку 

масштаб моделі, її елементів, механічні характеристики матеріалів підбирають за 

певними законами подібності. 

Математичне моделювання 
Сутність його полягає в тому, що процеси, які у натурної конструкції при певній 

схемі навантаження, описуються математично і досліджуються аналітичними 

методами. Цей вид моделювання вимагає залучення відповідних методів теорії споруд 

і пов'язаний, як правило, з необхідністю вирішення досить великого числа рівнянь. 

Для математичного моделювання складних багаторазово статично невизначених 

конструкцій найбільш доцільним, на теперішній період часу, є метод кінцевих 

елементів (МСЕ). Сутність його полягає в тому, що багатоелементні дискретні 

конструкції поділяють на елементи, робота яких в статичному сенсі наближено або 

точно вивчена. Напружено-деформований стан суміжних кінцевих елементів 

сполучають між собою так, щоб задовольнялися умови рівноваги і спільності 

деформацій. 

На базі МСЕ були розроблені і знайшли широке застосування в проектній 

практиці потужні програми для ЕОМ, наприклад програмно-обчислювальні 

комплекси ЛІРА різних модифікацій. Ці комплекси дозволяють досліджувати 

напружено-деформований стан практично будь-яких конструкцій надземних і 

підземних споруд у пружній стадії роботи при лінійному законі деформування. 

Математичне моделювання особливо зручно при багатьох варіантному 

проектуванні або при дослідженні впливу різних змінних параметрів на роботу 

конструкції. 

Математичне моделювання може використовуватися в поєднанні з механічним як 

метод розрахунку, що вимагає експериментальної перевірки на фізичних моделях. 

Фізичне моделювання 
В основі його лежить використання відомих аналогій, які спостерігаються при 

математичному описі процесів різної фізичної природи. Так, наприклад, в основі всіх 

залежностей теорії пружності лежить, як відомо, узагальнений закон Гука, який при 
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одноосьовому напруженому стані пов'язує напругу і деформацію стрижня з механічною 

константою матеріалу залежністю: 

                                                  σ = Е · ε                                            (17.1) 
В електротехніці основним є закон Ома V = R · I, котрий пов'язує напругу і силу 

струму в провіднику з фізичної константою провідника R. Кожен курсант або студент 

помітить також існування аналогій між відомими рівняннями статичної рівноваги 

фрагментів механічних систем і законами Кірхгофа, яеі характеризують рівновагу 

струму у фрагментах електричних ланцюгів. У недалекому минулому на базі цих 

аналогій було складено електричні моделі - аналоги для досліджень відповідних 

механічних систем. В даний час метод фізичного моделювання поступається місцем 

названому вище методу кінцевих елементів. 

Суть механічного моделювання. Поняття про теорії подібності 
Подібними в механічному сенсі називають такі деформаційні системи, які є 

подібними геометрично і у яких напруження, деформації, переміщення і т.п. величини 

в подібних точках в подібні моменти часу можуть бути виражені через певні 

співвідношення, які називають масштабами переходу. 

Теорія подібності, що лежить в основі механічного моделювання, вивчає 

закономірності співвідношень між геометричними розмірами прототипу досліджуваної 

конструкції, так званої натури, і її моделі, механічними константами матеріалів, 

величинами навантажень, напругою та деформаціями прототипу і моделі. 

Умови подібності, відповідно до цієї теорії, встановлюють двома способами. 

Перший полягає в аналізі розмірностей величин, що відносяться до досліджуваного 

процесу. Якщо прототип або досліджуваний процес мало вивчені, то можна скласти 

для них тільки перелік параметрів, що характеризують цей процес і мають однакові 

розмірності, як у прототипу, так і у його моделі. Другий спосіб виходить з аналізу 

рівнянь, які описують даний процес, розгляду поведінки об'єкта при різних впливах з 

урахуванням реальних граничних умов. Цей спосіб вважається більш коректним. У 

подальшому ми познайомимося з кожним із названих способів і переконаємося, що 

результати, які визначають умови подібності, в кінцевому рахунку виходять 

однаковими. 

Згадаймо основні параметри, які в загальному випадку можуть входити в 

рівняння рівноваги і впливають на напружено-деформований стан конструкцій у стадії 

пружної роботи. У квадратних дужках покажемо символічно їх розмірність, на 

приклад, для всіх лінійних величин l i [L], для зосереджених і будь-яких поздовжніх 

сил P j [P], модулів пружності E i [PL -2] - розмірність напружень і т. д. 

Геометрію конструкції, її елементів характеризують пінійні розміри l i [L] і 

співвідношення між ними. Основними видами навантажень можуть бути - P j [P] 

зосереджені сили; M i [PL] - зосереджені моменти; q i [PL -1] - погонна (розподілена по 

довжині ні); q i      [PL -1] - розподілена по поверхні конструкції. 

Механічні властивості пружних матеріалів характеризуються модулями 

пружності E i [PL -2] і коефіцієнтами Пуассона μ i, які не мають розмірності. Відносні 

фіброві деформації ε i, також величини безрозмірні. 

Загальним недоліком подання модельованих параметрів у розмірному вигляді є 

те, що чисельні величини і співвідношення між ними змінюються залежно від 

прийнятої системи одиниць - СИ, метричної або якої-небудь іншої. Тому в надалі, за 

для зручності аналізу, від розмірних параметрів перейдемо до безрозмірних. 

Залежно від складності завдань, що вирішуються методом моделювання, і 

прийнятих вихідних передумов розрізняють наступні види подібності - проста, або 
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строга, і розширена, або не повна. Відмінності між ними, переваги і недоліки кожного 

відзначимо, ознайомившись з їх особливостями. 

Проста подібність пружних систем, що деформуються. Метод аналізу 

розмірностей. 
Серед наведених вище параметрів, що мають розмірність, в якості незалежних 

загальних зручно прийняти два, наприклад l і Е, і через них шляхом аналізу 

розмірностей і простих перетворень перейти до безрозмірних комплексів. 

Обов'язковою умовою простої (суворої) подібності є рівність всіх отриманих таким 

чином безрозмірних комплексів для прототипу і моделі. Їх однаковість математично 

позначають словом idem, що в перекладі з латинської означає «однаковий», «один і той 

же». У такій формі сукупність критеріїв подібності моделі і прототипу набуває 

вигляду: 

щодо геометрії l = idem; 

щодо матеріалів Е = idem; μ = idem; 

щодо деформації ε = idem; 

щодо навантажень отримаємо безрозмірні комплекси: 

                    ; ; ;                                (17.2) 

Критерій подібності l = idem означає, що модель щодо геометрії повинна бути 

подібна прототипу, тобто всі розміри моделі і прототипу повинні бути пов'язані єдиним 

масштабним множником 

                                                 .                                                     (17.3) 

Критерії подібності безрозмірних параметрів μ = idem і ε = idem означають, що 

в подібних точках моделі і прототипу вони повинні бути однаковими, тобто 

                                               ; .                                               (17.4) 

Для лінійного пружного матеріалу це означає рівність відносин: 

                                           або                                          (17.5) 

  
Ці та інші безрозмірні відносини доцільно замінити відповідними масштабними 

множниками. Так, залежності (4.4) і (4.5) можна записати в наступному вигляді:  

                             ; ; ;                               (17.6) 

З цих відносин, з урахуванням (4.4) і (4.5), отримаємо: 

                                              ; ;                                          (17.7) 

Співвідношення виду (17.7) називаються індикаторами подоби. При простій 

подібності всі критерії подібності idem, виражені через масштабні коефіцієнти, також 

є індикаторами подібності, рівними одиниці, тобто: 

                       ; ; ; .                       (17.8) 

Індикатори (17.8) мають важливе значення, так як з їх допомогою знаходять 

співвідношення між навантаженнями, що діють на прототип і на модель в будь яких 

комбінаціях. Розглянемо деякі окремі випадки. Припустимо, що масштаби т l і т E 

відомі, тобто розміри моделі і матеріал, з якого вона буде виготовлена, відомі. Потрібно 
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розрахувати навантаження на модель, а якщо навантаження різні, то співвідношення між 

ними. 

Випадок 1. До прототипу прикладені тільки зосереджені сили Р 1П, Р 2П "і т. д. 

Чому повинні бути рівні Р 1M; P 2M і т.д. в суміжних точках моделі, щоб виконувалися всі 

критерії подібності? 

Скористаємося першим індикатором подібності (17.8), знайдемо т р = т Е · m 2 

l, а потім, знаючи т р , Визначимо P iм = P Iн · т р.. З останнього виразу слідує, що при 

навантаженні моделі на всіх стадіях слід дотримуватися закону пропорційності і 

синхронності зміни навантажень. Аналогічно вирішується завдання щодо будь-якої 

схеми навантажування, передбаченої індикаторами (17.8). 

Випадок 2. До прототипу прикладені одночасно зосереджені сили P 1П, P 2П і 

погонні розподілені навантаження q 1П, q 2П і т. д. Яке має бути співвідношення між 

інтенсивностями навантажень на модель, щоб дотримувалися всі критерії подібності? 

З рівності лівих частин першого і третього критеріїв подібності (17.8) знаходимо 

взаємозв'язок m p = m q m l. 

Встановивши масштаб т р без урахування т q, як у випадку 1, знаходимо m q = 

т р / т l, а потім і навантаження q lM = q iп m q . Аналогічно вирішується завдання при 

будь-якому поєднанні навантажень. 

Визначення індикаторів подібності методом аналізу рівнянь 
Суть методу розглянемо на прикладі балки, навантаженої довільним 

навантаженням і яка зазнає поперечного згину. 

Скористаємося рівнянням зігнутої осі балки в загальному вигляді: 

                                                   .                                                    (17.9) 

Очевидно, що це рівняння в рівній мірі описує закон деформування, як 

прототипу, так і його моделі. При цьому подібність деформації і зусиль буде 

забезпечено, якщо в обох рівняннях буде дотримано співвідношення суміжних 

величин, тобто їх масштабів. Опустивши диференціальні оператори і замінивши 

параметри всіх величин їх масштабами, одержимо рівняння: 

  

                                                    .                                              (17.10) 

Згинальні моменти в правій частині рівняння (17.9) можуть бути замінені 

вільними функціями від конкретного навантаження на балку. Так, наприклад, за будь-

якого погонного навантаження q (x) можна представити рівняння згинальних 

моментів у вигляді: 

                                                    .                                       (17.11) 

Замінивши конкретні параметри масштабами перетворень, отримаємо 

рівняння: 

                                                          .                                             (17.12) 

У цьому рівнянні опущений масштаб т k, що дорівнює одиниці, оскільки є 

відношенням рівних чисел. 

Масштаби лінійних перетворень приймаємо однаковими за всіма напрямками, а 

саме    m х = m v = m z = m l, тоді m 1 = т l 
4 (Так як розмірність моменту інерції см 4).  

Підставивши в (17.10), з урахуванням (17.12), отримаємо: 
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                                                                                                  (17.13) 

або остаточно: 

                                                               .                                             (17.14) 

Отриманий індикатор подібності при розподіленому навантаженні q (x) в точності 

збігається з аналогічним у формулі (17.8), отриманим методом аналізу розмірностей. 

Якщо балка навантажена зосередженими силами Р i, то функцію згинальних 

моментів можна представити у вигляді рівняння:  

                                                        .                                           (17.15) 

Замінивши конкретні параметри їх масштабами, враховуючи, що т k = 1, 

зробивши перетворення рівняння (17.10) аналогічно попередньоиу, отримаємо критерій 

подібності: 

                                                                  ,                                      (17.16) 

який в точності збігається з аналогічним у формулі (17.8). До такого ж висновку 

ми прийдемо, розглядаючи конструкції, навантажені поверхневим навантаженням, 

якщо будемо залишатися в межах гіпотез простої подібності. 

На закінчення ще раз сформулюємо необхідні і достатні умови простої 

подібності при моделюванні задач теорії пружності: 
1)    модель і прототип повинні бути геометрично подібними; 

2)    коефіцієнти Пуассона для матеріалу моделі і матеріалу прототипу повинні 

бути рівні; 

3)    матеріал моделі повинен бути пружним, його вибір зумовлює значення 

масштабу модулів; 

4)    всі навантаження на модель повинні знаходитися в такому ж співвідношенні 

між собою, як і відповідні навантаження, що впливають на прототип; 

5)    оскільки масштаб т Е визначений вибором матеріалу для моделі, то для 

довільного вибору залишаються тільки масштаби т l або масштаб одного з 

навантажень, наприклад т p , Решту обчислюють, використовуючи індикатори 

подібності. 

Розширена подібність і її особливості. 
Умови простого (суворого) моделювання з дотриманням повної геометричної і 

механічної подібності містять набір індикаторів, одночасне виконання яких часом 

викликає значні труднощі або виявляється взагалі неможливим. У таких випадках 

доводиться йти на неповну, розширену подібність. 

При розширеній подібності ставиться обмежене завдання: точно 

моделюються не всі досліджувані параметри, а лише деякі, найважливіші, що 

характеризують досліджуваний процес. 

До них у першу чергу відносяться напруження в контрольних точках. Інші 

параметри, наприклад деформації, можуть моделюватися або оцінювати ся наближено. 

У тих же випадках, коли необхідно встановити картину переміщення характерних 

точок або розподілу зусиль між елементами, можна відмовитися від строгої  метричної 

подібності і моделювати, наприклад, жорсткості відповідних елементів, від яких 

головним чином залежать переміщення, а напруження оцінювати наближено. 

Моделювання при неповній розширеній подобності покажемо на прикладах 

окремих видів будівельних конструкцій. 
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Тонкі пластинки постійною або змінною товщини h 
Моделювати їх з дотриманням повної геометричної подібності важко, так як 

виявляється складно виконати модель з малої товщини h м, крім того, із зменшенням 

товщини знижується достовірність результатів вимірювань при випробуванні, а 

відповідно, і результатів випробувань в цілому. У таких випадках товщину пластинки 

моделюють в масштабі m h , Відмінному від масштабу т l.. Масштаби перетворень 

основних параметрів при цьому будуть мати наступні значення. Якщо коефіцієнти 

Пуассона прототипу і моделі рівні μ м = μ п, то масштаб напружень буде дорівнювати: 

                                                      ;                                                   (17.17) 

масштаб деформацій: 

                                                       ;                                             (17.18) 

масштаб прогинів: 

                                                           .                                                 (17.19) 

При μ п ≠ μ м деформації моделюються в масштабах: 

                                               ;                                  (17.20) 

прогини в масштабі: 

                                                                                                (17.21) 
При моделюванні безмоментних оболонок, товщина яких також мала, лінійний 

масштаб т l серединою поверхні і товщини m h також можуть не збігатися. При виборі 

матеріалу моделі прагнуть, щоб μ п = μ м.. Масштаб навантажень призначають з умови: 

  

                                                     .                                            (17.22) 

Інші види навантаження моделюють з дотриманням індикаторів подібності 

(17.8). Компоненти напружень при цьому будуть моделюватися в масштабі: 

                                                      ;                                          (17.23) 

деформації в масштабі: 

                                                     ;                                        (17.24) 

переміщення в масштабі: 

                                                           .                                                    (17.25) 

Моментні оболонки сталої і змінної товщини слід моделювати з 

дотриманням умов повного геометричної подібності і навантажень. 

На закінчення відзначимо, що описані вище методи простої і розширеної 

подібності дають лише загальне уявлення про принципову сутність дослідження 

будівельних конструкцій на механічних моделях, наведені відомості не можуть 

розглядатися як вичерпні. При необхідності вирішення конкретних практичних і 

дослідницьких завдань потрібно більш глибоке вивчення даного питання з залученням 

спеціальної літератури. 

 

Моделювання залізобетонних конструкцій. Цілі і задачі моделювання. 
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У експериментально-теоретичних дослідженнях залізобетонних конструкцій 

моделювання має важливе значення. У першу чергу це відноситься до 

великопрольотних  просторових конструкцій перекриттів і покриттів, які в даний час 

широко застосовують у світовій будівельній практиці. Для них характерно практично 

необмежене різноманіття геометричних форм і конструктивних рішень. Однак 

розрахунок таких конструкцій за граничними станами у ряді випадків викликає 

серйозні труднощі. Це пов'язано з тим, що створення методик розрахунку, аналітичних 

виразів, які визначають умови надійності, припускає, що всі можливі для даної 

конструкції граничні стани, всі можливі схеми руйнування і деформацій відомі. Однак 

виявлені вони можуть бути тільки експериментально за результатами випробувань, як 

правило, не однієї, а декількох моделей або натурних конструкцій. 

В окремих випадках проектування просторових конструкцій виконують, 

спираючись на результати наближеного розрахунку, наприклад методом кінцевих 

елементів (МКЕ), який, як побудований на базі залежностей теорії пружності. По 

відношенню до конструкцій із залізобетону, особливо в стадії роботи з 

тріщинами, запроектовані конструкції обов'язково перевіряють випробуванням 

їх моделей. 
Для отримання надійних експериментальних даних модель повинна 

проектуватися так, щоб у ній знайшли відображення основні конструктивні 

особливості прототипу. А саме, якщо моделюється збірна конструкція, елементи якої 

з'єднані закладними деталями і шпонковими бетонними швами, то ці особливості 

повинні бути враховані і в моделі. 

Розміри моделі, її масштаб призначають з урахуванням багатьох факторів, таких 

як: наявність стаціонарних стендів та їх розміри, спосіб вантаження і силове 

обладнання, зручність розстановки приладів і доступ до них. Але головним є розмір 

досліджуваної конструкції-прототипу, оскільки товщина поля оболонок і пластинок 

моделі повинна бути не менше 4-5 мм. Зазвичай геометрію моделі виконують в одному 

масштабі від 1:25 до 1:4 по відношенню до прототипу. 

 

Матеріали для моделей. Індикатори подібності. 
Для виготовлення моделей застосовують дрібнозернистий бетон або бетон на 

пісчаному заповнювачі, а в якості арматури - стрижневу і дротяну арматуру, а також 

ткані сітки, стандартні або спеціального виготовлення. 

Бетон для моделі проектують таким, щоб модулі пружності прототипу і моделі 

на день випробування були приблизно рівні, тобто т Єв = 1. Досягти одночасно з цим 

подібності по міцності бетону дуже важко, тому обмежуються наближеним збігом 

міцностей. 

Моделювання робочої арматури виконують з урахуванням того, що вона 

включається в роботу елементів моделі і прототипу після утворення тріщин в бетоні. 

При цьому поздовжні арматурні стрижні в нормальних перерізах виконують функцію 

зв'язків, розтягнутих зосередженими силами N si = Rsi · Asi або їх рівнодіючими N s = 

Σ R si · A si, ,а поперечна арматура в похилих перерізах, виконує функцію розподілених 

погонних зв'язків з несучою здатністю q Sω = Σ R Sωi · А Sωi, де А Sωi площа перерізу 

поперечної арматури, віднесена до одиниці довжини каркаса (рис. 17. 1). 

Індикатори подібності для перерахунку арматури, за аналогією з індикаторами 

подібності для навантаження у вигляді зосереджених сил P j і погонної розподіленої 

q, відповідно до формул (17.8), отримують наступний вигляд: 

для поздовжньої арматури: 
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                                           , де ; ;                          (17.26) 

в розгорнутому вигляді: 

                                              .                                    (17.27) 

 Міркуючи таким же чином, для поперечної арматури отримаємо залежність: 

  

                                                (17.28) 

  

 
  

Рис. 12. 1. Позначення модельованої арматури 

  

Моделювання попередньо напружених конструкцій має свої особливості, які в 

лекції не розглядаються. 

  

17.2 Практичні завдання моделювання. 
 На практиці моделювання дає можливість дуже ефективно вирішувати велику 

кількість досить складних завдань: 

1. Виявити експериментальним шляхом при мінімальних витратах матеріалу, 

трудомісткості і вартості дійсну картину розподілу зусиль у всіх характерних 

перерізах і вузлових сполученнях елементів конструкцій. 

2. Провести експериментальним шляхом аналіз напруженого стану складної 

споруди замість аналітичного розрахунку, коли методи будівельної механіки і теорії 

пружності неприйнятні. 

3. Перевірити правильність гіпотез, покладених в основу аналітичного 

розрахунку. 

4. Уточнити розрахункову схему споруди. 

5.Визначити характер руйнування і руйнівне навантаження. 

6. Визначити реальний запас міцності споруди. 

7. Встановити вплив різних чинників  на роботу конструкції - властивостей 

матеріалів, умов сполученні, піддатливості основи та ін.. 

При цьому для нових складних і маловивчених споруд дослідження може 

вестися в кілька етапів: 

- розрахунок на ЕОМ із застосуванням математичного моделювання або 

дослідження маломасштабної моделі (1/10 ... 1/20); 

- дослідження великомасштабної моделі (1/2 ...... 1/5); 

- натурні випробування споруди або її окремих вузлів та елементів з практичним 

використанням або фізичного, або аналогового, або математичного моделювання з 

застосуванням поляризаційно-оптичних методів або голографічних моделей. 

  



150 

  

Питання для самоконтролю. 

1. Дайте означення моделюванню. 

2. Які види моделювання найбільш розповсюджені ? 

3. В чому полягає математична подібність ? 

4. В чому полягає фізична подібність ? 

5. З якою метою проводять механічне моделювання ? 

6. В чому полягає сутність математичного моделювання ? 

7. В чому полягає сутність фізичного моделювання ? 

8. Наведіть особливості моделювання залізобетонних конструкцій. 

9. Які обмеження використовують при механічному моделюванні будівельних 

конструкцій ? 

10. Перерахуйте практичні завдання моделювання.  

 

 

 

 

Тема 18. НЕРУЙНІВНІ МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ. 

  

18.1. Механічні методи випробувань. 

Неруйнівні методи випробувань ґрунтуються, переважно, опосередкованому 

визначенні властивостей та характеристик об’єктів дослідження. В зв’язку з цим є 

наступна класифікація неруйнівних методів за видами випробувань: 

- метод проникаючих середовищ заснований на реєстрації індикаторних 

рідин або газів, які проникають до об’єкту; 

- механічні випробування пов’язані з аналізом місцевих руйнувань, 

переміщень при впровадженні навантажуючого пристрою в тіло матеріалу щ 

досліджується, вивченням поведінки об’єктів в резонансному стані; 

- оптичні методи випробувань моделей та конструкцій у випромінюванні 

що проходить та в відображеному випромінюванні; 

- акустичні методи випробувань пов’язані з визначенням параметрів 

пружних коливань за допомогою ультразвукового навантаження та реєстрації ефектів 

акустоемісії; 

- магнітні методи (індукційний та мігнітопорошковий); 

- радіаційні випробування пов’язанні з використанням нейтронів, 

радіоізотопів та гальмівного випромінювання; 

- теплові методи ґрунтуються на вивченні теплових полів та теплового 

контрасту об’єкту; 

- радіохвильові методи побудовані на ефекті розповсюдження 

високочастотних та надвисокочастотних коливань в об’єктах що досліджуються; 

- електричні методи засновані на оцінці електроємності, 

електроіндуктивності та електричного опору досліджуваного об’єкту.    

До числа механічних неруйнівних методів випробувань відносять метод 

місцевих руйнувань, метод пластичних деформацій та метод пружного відскоку.  

Найбільш повну інформацію про міностні властивості матеріалів конструкцій 

дає лабораторне дослідження зразків, які вилучили з тіла конструкції. Відбір проб з 

металевих конструкцій виконують шляхом полум’яного різання, при цьому обсяг 

металу, який вирізають з конструкції повинен перевищувати виготовляє мий з нього 

зразок для виключення зон  зі змінною структурою металу під час температурного 

нагрівання. Товщина цієї зони приймається 10 мм. Місце вирізання зразка повинно 
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бути відповідним чином підсилено шляхом наварювання вставок та накладок, при 

цьому слід передбачити заходи по зменшенню залишкових напружень від зварювання. 

Відбір зразків слід проводити в найменш напружених елементах конструкцій, 

якими є верхні пояса балок біля крайніх шарнірних опор, нульові стержні ферм і т.п.  

При відборі проб з залізобетонної конструкції використовують алмазні коронки 

та диски з синтетичних алмазів. Розміри кубів для дослідження на стискання повинні 

бути не менше 70.7 мм, балочки для випробувань на згин повинні мати переріз 

100х100 мм при довжині 400 мм. Цим умовам можуть відповідати зразки, отримані 

при вивченні масивних конструкцій. За неможливості вилучення зразків вказаних 

розмірів можна досліджувати зразки іншого обсягу, при цьому враховуючи 

масштабний фактор. Після вилучення зразків з тіла конструкції потрібно відразу 

заробити пустоти що утворилися, використовуючи бетони приготовлені з 

використанням без усадочних цементів. Дослідження зразків потрібно проводити 

відразу ж після їх вилучення. В іншому випадку потрібно проводити відповідні заходи 

для консервації зразків.  

В меншій мірі піддаються зовнішнім впливам конструкції при використанні 

прийомів, заснованих на опосередкованому визначенні механічних характеристик. 

Переважно це пов’язано з визначенням міцності бетону. Міцність бетону може бути 

встановлена шляхом випробування на відрив зі сколюванням. Ці дослідження 

пов’язані з вилученням з тіла бетону або попередньо встановлених анкерів, або 

відриву з масиву певної її частини. 

Метод пластичної деформації ґрунтується на оцінці місцевих деформацій, 

викликаних прикладанням до конструкції зосереджених сил. Цей метод заснований 

на залежності розмірів відбитку на поверхні елемента, отриманого при вдавлюванні 

індентора статичним або динамічним впливом, від міцнісних характеристик 

матеріалу. Перевага цього методу полягає в його технологічній простоті, недолік – 

висновки про міцність матеріалу за станом поверхневих шарів. 

Метод пружного відскоку ґрунтується на існуванні залежності між 

параметрами, які характеризують пружні властивості матеріалу, і параметрами, що 

визначають міцність на стискання. Існують два принципи побудови приладів. Один 

заснований на відскоку бойка від ударника-наковальні, притисненого до поверхні 

матеріалу що досліджується, другий – на відскоку від поверхні матеріалу що 

досліджується. В більшій мірі отримак розвиток перший принцип. Він реалізований 

в молотку Шмідта.     

 

18.2. Фізичні методи випробувань. Імпульсний акустичний метод. 

Акустичні методи засновані на використанні швидкості  поширення 

ультразвукових імпульсів в досліджувальному  матеріалі (імпульсний ультразвуковий 

метод) або частоти власних коливань конструкції (резонансний метод). 

Сутність імпульсного ультразвукового методу контролю якості бетону і 

визначення його міцності полягає  в використанні відомої формули Ньютона, яка 

пов’язує швидкість поширення звуку в середовищі V з модулем пружності 

середовища E і щільністю середовища: 

𝑉 = √
𝐸

𝜌
 

Метод використовують для контролю міцності і однорідності бетону і сталі, а 

також для контролю тріщіноутворення в бетоні. 
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Міцність бетону на будь-якій ділянці конструкції або його середню міцність 

визначають за допомогою тарувального  графіка, побудованого для бетону даного 

складу заздалегідь. Побудова тарувальних графіків, тобто залежності  “міцність 

бетону-швидкість поширення ультразвуку”, виконують за результатами випробувань 

стандартних бетонних кубиків. У кубиках знаходять швидкість поширення 

ультразвуку, після чого випробовують кубик на стиск і знаходять межу міцності 

бетону. 

 У тих випадках, коли визначається міцність бетону невідомого складу (при 

експлуатаційних випробуваннях) бетон в конструкції "прозвучувають" в декількох 

заздалегідь намічених місцях, потім роблять вирізку зразків і піддають  їх 

випробуванням на стиск. Прозвучування не порушує структури бетону, що дає 

можливість визначати його міцність в найбільш напряжених перерізах конструкції 

користуючись механічними  випробуваннями зразка, взятого з менш напруженої  

ділянки. Точність визначення міцності бетону в конструкції  цим методом                   

складає ± 20 %. 

Принципова схема приладу показана на рис. 18.1. Генератор подає на 

випромінювач електричний імпульс, який у випромінювачі перетвориться в механічні 

коливання. Проходячи  через бетон, хвиля коливань сприймається щупом, в якому 

механічні коливання перетворюються в електричний імпульс, що подається в 

записуючий прилад. На екрані фіксується переданий 1 і прийнятий 2 імпульси. Час 

між імпульсами визначається за електронною шкалою. Швидкість поширення 

імпульсу визначається за формулою 

𝑉 =
𝑏

𝑡 − 𝑡0
 

де b - ширина бази вимірювання , мм; 

t - час між переданим і прийнятим імпульсами, сек; 

t0 - постійна поправка, обумовлена при зімкнутих випромінювачі і щупі. 

 

Визначення властивостей бетону ультразвуком виконується в наступному 

порядку: намічаються місця "прозвучення"; ці місця змащуються солідолом або 

випромінювач 

Рис. 18.1. Схема дослідження ультразвуковим методом контролю міцності та 

однорідності бетону або сталі, тріщиноутворення. 
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машинним маслом для надійного акустичного контакту; притискаються до місць 

прозвучування випромінювач і щуп і дається імпульс. 

На досліджуваній конструкції прозвучку виконують в лінійних елементах            

(колони, балки, елементи ферм) посередині довжини і на опорах або через кожні    2,5-

3 м довжини. Елементи великої площі прозвучують через кожні 1-2 м рівномірно по 

всій площі. Однорідність бетону за довжиною і висотою конструкції визначають 

прозвученням по розміченій клітинній сітці. 

Контроль за тріщинами виконують прозвученням конструкції з високою 

точністю відліку часу при вимірах на малих базах. При наявності тріщини звукова 

хвиля повинна обігнути її, що збільшує час вимірювання, а швидкість поздовжніх 

хвиль з утворенням тріщин різко падає. 

Аналогічну методику визначення міцності  тріщин використовують при 

випробуваннях металевих конструкцій. 

Резонансний метод заснований на використанні емпіричного зв'язку між 

міцністю матеріалу і частотою власних коливань конструкції. За допомогою цього 

методу визначають міцність, модуль пружності і коефіцієнт Пуассона. 

Перераховані величини визначають за таріровочними графіками шляхом 

вимірювання частоти вільних коливань і характеру їх загасання в зразку. 

Принципова схема випробувань показана на рис. 18.2. 

Зразку або елементу повідомляють коливання різної частоти за допомогою 

генератора звуку 1, що дозволяє змінювати частоту звуку. На випробовуваний зразок 

встановлюють звукознімач 2, що подає сигнали на вимірювальний прилад. На екрані 

з'являється амплітуда коливань елемента. Змінюючи частоту коливань знаходять 

найбільші амплітуди цих коливань, що характеризують резонансну частоту, яка 

визначається за шкалою генератора звукових частот. 

 

Декремент затухання коливань обчислюють за формулою 

𝛼𝑇 =
𝜋

2

𝑓2 − 𝑓1

𝑓0
 

Рис. 18.2. Схема випробувань конструкції з використанням резонансного 

методу при визначенні міцності і модуля пружності бетону. 
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де f0 - частота власних коливань, що відповідає найбільшій амплітуді aмакс; 

f1 - частота, відповідна 0,5 aмакс до резонансу;  

f2 - те ж після резонансу. 

Всі три частоти легко визначаються  по амплітуді на шкалі генератора частот. 

Модуль пружності знаходять за формулою 

𝐸 = 4𝜌𝑙2𝑓0
2 

де l – довжина  зразка; 

𝜌 =
𝑌

𝑔
 

γ - об'ємна вага; 

g - прискорення сили тяжіння. 

Коефіцієнт Пуассона визначають за формулою 

𝜇 = 𝑘(
𝑓0прод

𝑓0крут
)2 

де k - коефіцієнт, що залежить від форми поперечного перерізу, для циліндричних 

зразків k = 0,5, для квадратного перерізу призматичних зразків - 0,423; 

f0прод - частота власних поздовжніх коливань;  

f0крут - той же саме крутильних коливань. 

 

Оцінка міцності матеріалу (бетону, сталі та ін) при випробуванні резонансним 

методом проводиться за допомогою тарувальних графіків, що характеризують 

залежність  міцності R від декремента загасання аТ і модуля пружності Е. 

Радіометричні методи, до яких відносяться метод поглинання і метод розсіяного 

гамма-випромінювання, використовуються, головним чином, для визначення 

щільності і об'ємної ваги матеріалу і конструкції. 

Метод поглинання  (просвічування) зазвичай застосовують при товщині 

перерізу елемента до 1 м і вільному доступі до протилежних поверхонь конструкції 

(рис. 18.3, а). Метод розсіяного випромінювання (рис. 18.3, б) застосовують при 

товщині більше 1 м або при відсутності вільного доступу до протилежної поверхні. 

Цей метод менш точний. 

У процесі радіометричного випробування ізотоп випромінює через отвір 

свинцевого контейнера гамма-промені в бетон елемента. Найбільш поширеним 

джерелом випромінювання є кобальт - 60. 

лічильник 

а) 

ізотоп 

радіометр 

радіометр 

лічильник 

ізотоп 

б) 

Рис. 18.3. Схеми випробувань радіометричними методами: а - метод поглинання;    

б - метод розсіяного випромінювання. 
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Вихід променів фіксує лічильник, який подає імпульси на радіометр. При 

проходженні променів через бетон або інший матеріал їх інтенсивність слабшає. Ця 

обставина  і є основою вимірювання. Вимірюють інтенсивність променів після їх 

взаємодії з матеріалом і далі по тарувальним кривим знаходять шукані величини. 

У процесі експериментальних робіт особливу увагу потрібно присвятити 

охороні праці та організуванню дозіметричнго контролю робочого місця. 

Досвід проведення випробувань будівельних конструкцій показує, що 

дослідники  прагнуть  одночасно використовувати різні фізичні методи визначення 

механічних характеристик матеріалу. Кожна з характеристик найбільш просто 

визначається будь-яким методом. 

В динамічних випробуваннях ультразвуковий метод  використовується 

переважно для визначення однорідності, міцності та модуля пружності матеріалу, 

резонансний метод – для визначення коефіцієнту Пуасона, радіометричний – для 

визначення щільності матеріалу що досліджується. 
 

Питання для самоконтролю. 

1. Перерахуйте неруйнівні методи випробувань. 

2. Які неруйнівні методи випробувань відносять до механічних ? 

3. В чому полягає метод місцевих руйнувань ? 

4. Яким чином відбирають зразки для випробувань механічним способом ? 

5. В чому полягає метод пластичних деформацій ? 

6. В чому полягає метод пружного відскоку ? 

7. На чому ґрунтуються акустичні методи випробувань ? 

8. Сформулюйте сутність імпульсного ультразвукового методу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 

  

 

 

 

 

 
19 ЛІТЕРАТУРА. 

1. СНиП 2.03.01–84. Бетонные и железобетонные конструкции. Госстройиздат СССР – М.: 

ЦИТП Госстроя СССР, 1985.– 79с. 

2. ДБН В.1.2-2-2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. Міністерство будівництва. 

Архітектури та житлово-комунального господарства України – Київ, 2006. – 60с. 

3. ДСТУ БА.2.4-7:2009. Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень. 

Мінрегіонбуд України, Київ, 2009 – 71с. 

4. Обследование и испытание зданий и сооружений: Учеб. пособие для вузов /         В.Г. Козачёк, 

Н.В. Нечаев и др.; Под ред. В.И. Римшина. – М: Высш. шк., 2004. - 447 с.  

5. Сазыкин И.А. Организация проведения испытаний конструкций и сооружений под 

статическими и динамическими нагрузками. – М.: ВЗИИТ, 1973. 

6. Кліменко В.З., Бєлов І.Д. Випробування та обстеження будівельних конструкцій та споруд. 

– К.: Основа, 2005. – 207с. 

7. Шагин А.Л. Реконструкция зданий и сооружений. – М.: Высш. шк., 1991. – 352 с. 

Железобетонные и каменные конструкции: Учеб. для студ. вузов по специальности “Промышленное 

и гражданское строительство” – М.: Высш.шк., 1987– 384с.: ил. 

8. Топчий, В.Д. Реконструкция промышленных предприятий. В 2 т. Т. 1 /                   В.Д. Топчий 

[и др.]. – М.: Стройиздат, 1990. – 591 с. 

Бедов, А.И. Обследование и реконструкция железобетонных и каменных конструкций 

эксплуатируемых зданий и сооружений: учеб. пособие / А.И. Бедов, В.Ф. Сапрыкин. – М.: Изд-во 

АСВ, 1995. – 192 с. 

9. Ребров, И.С. Усиление металлических конструкций / И.С. Ребров. – Л.: Стройиздат, 1988. 

– 288 с. 

10. Гринев, В.Д. Усиление железобетонных и каменных конструкций: тексты проблемных 

лекций / В.Д. Гринев. – Новополоцк: Новополоц. политехн. ин-т, 1992. – 64 с. 

11. ДБН В.2.6- 162:2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. 

12. ДБН В.2.5-163:2010 Сталеві конструкції. 

13. ДБН В.2.5-98:2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. 

14. СНиП II-23-81*. Стальные конструкции. 

15. СНиП II-22-81. Каменные и армокаменные конструкции. 

16. СНиП 2-01-07-85. Нагрузки и воздействия. 

 


	Міністерство освіти і науки України
	КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
	1  Актуальність реконструкції і причини невідповідності експлуатаційним вимогам                     будівель і споруд……………………………………………………………………………... 5
	1.1    Причини аварій будівельних конструкцій………………………………………… 5
	1.2    Агресивний вплив середовищ на матеріали будівельних конструкцій…………… 7

