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АНОТАЦІЯ 

Іванов Б.В. Виправлення заздалегідь деформованих сталевих 

конструкцій локальними термічними впливами. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.23.01 - будівельні конструкції, будинки та споруди. – 

Луганський національний аграрний університет, 2020. 

Зміст дисертації. У вступі обґрунтовано актуальність теми, мету та 

завдання досліджень, викладено наукову новизну та практичне значення 

роботи, наведено її загальну характеристику.  

В розділі 1 узагальнено сучасний стан питання та поставлено завдання 

досліджень, зазначено основні передумови можливості виправлення заздалегідь 

деформованих двотаврових елементів сталевих конструкцій, які працюють на 

стиск. Відзначено, що посилення сталевих конструкцій являє собою складову 

комплексу умов щодо забезпечення їхньої надійної експлуатації. Розглянуто 

можливості посилення конструкцій в умовах діючого виробництва.  

Обґрунтовано загальні принципи забезпечення надійної експлуатації 

будівель та споруд у відповідності з вимогами чинних нормативних документів.  

Наведено результати теоретичних і експериментальних досліджень 

залишкового напруженого стану (ЗНС), що виникає при виготовленні сталевих 

конструкцій, а також можливості його регулювання. Відзначено, що залишкові 

напруження (ЗН) суттєво впливають на стійкість стиснутих елементів, але в 

чинних нормативних документах така обставина не враховується. 

Проаналізовано роботи вітчизняних і закордонних вчених, в яких 

викладено положення теорії розрахунку ЗН та їхнього впливу на несучу 

здатність стиснутих елементів. Аналіз існуючих методик оцінки несучої 

здатності та стійкості показав, що в даний час відсутні методики розрахунку 

стійкості заздалегідь викривлених сталевих двотаврових елементів з 

урахуванням впливу ЗНС, який виникає після виправлення шляхом 
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наплавлення холостих валиків на опуклих кромках поясів. Зроблено висновки і 

поставлено завдання досліджень. 

В розділі 2 обґрунтовано умови та можливість виправлення заздалегідь 

викривлених стиснутих сталевих конструкцій шляхом наплавлення холостих 

валиків по опуклих кромках поясів двотаврів. Розроблено методики визначення 

параметрів зварювання для виправлення шляхом наплавлення холостих 

валиків. Розроблено методику визначення ЗНС, що виникає в зігнутих 

елементах двотаврового профілю після наплавлення холостих валиків по 

опуклих кромках та після виправлення. Викладено удосконалену методику 

визначення вигинів сталевих елементів під час виправлення.  

Розроблено методику вирівнювання заздалегідь деформованих сталевих 

елементів. Вирівнювання виконується шляхом наплавлення холостих валиків. 

Після наплавлення холостих валиків виникають зони залишкових напружень 

розтягу та відбувається вирівнювання сталевих елементів, які раніше отримали 

залишкові викривлення. 

Наведено методику розрахунку стійкості сталевих елементів після 

вирівнювання. Методика базується на передумовах і допущеннях, які 

приймаються для вирішення аналогічних задач. 

У розділі 3 роботи розроблено методику та отримано нові результати 

експериментальних досліджень залишкових напружень в елементах зі сталевих 

двотаврів після виправлення шляхом наплавлення холостих валиків. В ході 

досліджень отримано характер ЗН і залишкових деформацій (ЗД), побудовано 

епюри, визначено прогини (вигини) зразків.  

Викладено методику експериментальних досліджень несучої здатності 

сталевих двотаврових елементів після первинного навантаження, 

розвантаження, подальшого вирівнювання і вторинного навантаження. Після 

випробувань на первинний стиск експериментальні зразки були виправлені під 

пресом або шляхом наплавлення холостих валиків по опуклих кромках. 

Наведено нові результати експериментального визначення несучої здатності 
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зразків після розвантаження і виправлення. Результати випробувань показали, 

що несуча здатність для більшості зразків після вирівнювання виявилася не 

нижчою, ніж несуча здатність зразків під час попередніх випробувань. 

У розділі 4 роботи наведено порівняння результатів, які отримано 

експериментально і за допомогою розрахунків за розробленими автором 

методиками. В ході розрахунків визначався напряжено-деформований стан 

(НДС) і несуча здатність заздалегідь деформованих стиснутих елементів після 

вирівнювання різними способами. Визначено умови і обґрунтовано можливість 

виправлення заздалегідь деформованих двотаврових елементів шляхом 

наплавлення холостих валиків за умови посилення конструкцій.  

Викладено методику визначення залишкового ресурсу шляхом 

зіставлення величин несучої здатності конструкцій з тими величинами, що 

діють. Несучу здатність конструкцій визначають з використанням величин 

характеристик матеріалів і параметрів (розмірів поперечних перерізів, 

геометричних розмірів з урахуванням корозійного зносу тощо), які було 

отримано під час проведення обстеження. Величини зусиль, що діють в 

конструкціях будівель та споруд, визначаються шляхом моделювання їхньої 

роботи з використанням методу скінченних елементів і сучасних програмних 

комплексів (ПК). Завдяки цьому забезпечується можливість прийняття рішення 

про перепризначення залишкового ресурсу конструкцій, тобто можливість 

подальшої експлуатації, необхідність посилення або заміни. 

Наведено дані щодо практичного застосування результатів проведених 

досліджень конструкцій при визначенні їхнього технічного стану і залишкового 

ресурсу.  

Ключові слова: двотаврові конструкції, стиск, залишковий вигин, 

виправлення, залишковий напружений стан, стійкість після вирівнювання, 

залишковий ресурс. 
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ABSTRACT 

Ivanov B. Correction of pre-deformed steel constructions by local thermal 

influences. - Qualification scientific study printed as manuscript. 

Dissertation for obtaining the scientific degree of Candidate of Technical 

Sciences in specialty 05.23.01 - building constructions, buildings and structures. - 

Luhansk National Agrarian University, 2020. 

Conte-nts of the dissertation. In the Introduction, the relevance of the topic 

is substantiated, the purpose and objectives of the research, scientific novelty and 

practical significance of the work are formulated, its general characteristic is 

presented.  

Chapter 1 summarizes the current state of the issue and sets the research 

objective, outlines the main prerequisites for the possibility of correcting pre-

deformed double-T elements of steel constructions operating in compression. It is 

noted that the strengthening of steel constructions is an integral part of a series of 

measures to increase the reliability of their operation. The possibilities of 

strengthening constructions under existing production conditions are considered. 

The general principles for ensuring the safe operation of buildings and 

structures in accordance with the requirements of regulatory documents are 

substantiated. 

A review of theoretical and experimental studies of various aspects of residual 

stresses arising in the welding process, as well as the possibility of their regulation is 

given. It is noted that residual stresses significantly affect the stability of compressed 

members, but this circumstance is not taken into account in current regulatory 

documents. 

The papers of domestic and foreign scientists are analyzed in which the 

provisions of the theory of calculation of residual stresses and their influence on the 

bearing strength of compressed members are stated. The analysis of existing methods 

for estimation of bearing strength and stability showed that at present there are no 

methods for calculating the stability of pre-deformed steel double-T elements, taking 
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into account the influence of residual stress state, which occurs after correction with 

melting of single rollers on the protuberant edges of flanges. Based on the survey, 

conclusions were drawn and research objectives were set. 

Chapter 2 substantiates the conditions and the possibility of correcting pre-

deformed compressed members of steel constructions by melting single rollers on the 

edges of flanges of double-T elements. Methodologies on determination of welding 

parameters for correction by melting of single rollers are developed. The 

methodology of determination of RSS, which arises in the bent elements of double-T 

profile after melting of single rollers on edges and after correction, is worked out. 

Improved methodology for determining bends of steel elements during correction is 

presented. 

The methodology of smoothing of pre-deformed steel members is developed. 

Smoothing is executed using local thermal influences. After local thermal influences, 

residual tensile stress zones arise and the steel members that have previously received 

residual distortions are smoothed. 

The methodology for calculating the steel members stability after smoothing is 

given. The methodology is based on the preconditions and assumptions that are made 

to solve similar problems. 

In Chapter 3 of the study, the methodology is developed and new results of 

experimental research of residual stresses in members from steel double-T profile 

after correction by melting of single rollers are obtained. In the course of the research, 

the nature of the distribution of residual stresses and residual deformations after 

preliminary thermal exposure was established, diagrams are built, deflections (bends) 

of the samples were determined. 

The methodology of experimental studies of the bearing strength of steel 

double-T elements after primary loading, unloading, further smoothing and secondary 

loading is presented. After initial compression tests, the experimental specimens were 

leveled under the press or by melting of single rollers on protuberant edges. The new 

results of the experimental determination of the samples bearing strength after 
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unloading and leveling are given. Test results showed that the bearing strength for 

most samples after smoothing  was no lower than the bearing strength of the samples 

at previous tests. 

Chapter 4 presents the results of the comparison obtained experimentally and 

during calculations using the methods developed by the author. In the course of the 

calculations, the stress-strain state and the load-bearing strength of the pre-deformed 

compressed elements after smoothing were determined in various ways. The 

conditions are determined and the possibility of correction of pre-deformed double-T 

elements by melting of single rollers at strengthening of constructions is 

substantiated. 

The methodology of determining the residual resource by comparing the load-

bearing strength of constructions with the existing ones is outlined. Bearing strength 

of constructions is determined using material characteristic values and parameters 

(cross-sectional dimensions, geometric dimensions with regard to corrosion 

wear, etc.) obtained during the survey. The magnitudes of the forces exerted in the 

constructions of buildings and structures are determined by modeling their work 

using the finite element method and modern computational complexes. This provides 

the opportunity to make a decision to reassign the residual life of the structures, i.e. 

the possibility of further operation, the need for reinforcement or replacement. 

The data on practical application of the research results in determining the 

technical condition and residual resource of steel columns are cited. 

Keywords: double-T constructions, compression, residual bend, correction, 

residual stress state, stability after smoothing, residual resource. 
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. В Україні тільки в основних галузях 

промисловості експлуатується понад 36 млн. тон несучих металевих 

конструкцій [1, 2]. На сьогодні відмічено стійку тенденцію до збільшення 

обсягу виробництва сталевих конструкцій, незважаючи на наявні проблеми 

всього світу в цілому. В той же час більшість фонду експлуатованих сталевих 

конструкцій складають конструкції будівель та споруд, які введено в 

експлуатацію понад 50 років по тому. 

В зв'язку з цим гостро стоїть проблема забезпечення надійності та 

продовження терміну експлуатації існуючого парку конструкцій. Ця проблема 

включає удосконалення способів діагностики технічного стану та посилення 

сталевих конструкцій на основі розвитку й уточнення методів їхнього 

розрахунку [3, 4]. 

Завдання посилення сталевих конструкцій досить часто стоїть в 

інженерній практиці. Реконструкція, що широко проводиться, і 

модернізація устаткування промислових підприємств обумовлюють 

зростання експлуатаційних навантажень на споруди і необхідність їхнього 

посилення. Помилки в проектуванні, виготовленні та монтажі, або дефекти, 

що виникли в процесі експлуатації, також можуть служити причиною 

посилення конструкцій [5, 6]. 

У металургійних цехах необхідність посилення сталевих конструкцій 

виникає внаслідок суттєвих ЗД при інтенсивному їхньому нагріванні. Для 

елементів гратчастих конструкцій (колон, ферм тощо) особливо характерні 

значні залишкові деформації, викривлення і прогини, які викликано 

додатковими навантаженнями при ремонті або монтажі устаткування, 

підвішуванні технологічних трубопроводів, підйомі різних вантажів. Так, за 

даними випробувальної станції кафедри металевих конструкцій МІБІ ім. В. 

В. Куйбишева [7] до 83% обстежених кроквяних ферм мали ті або інші 
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пошкодження, причому більшість цих пошкоджень складали викривлення цих 

елементів. Особливо небезпечна наявність стрілок прогинів для стиснутих 

елементів, що вимагає посилення. 

Посилення елементів конструкцій, як правило, виконується двома 

способами: після попереднього розвантаження або під навантаженням в 

напруженому стані. Другий спосіб є вигіднішим з економічної точки зору і 

технічно доцільним, оскільки попереднє розвантаження викликає 

необхідність часткового або повного призупинення виробничих процесів, 

додаткових витрат на розвантаження, подовження термінів виробництва 

робіт тощо. Ефективність посилення під навантаженням збільшується ще й 

тому, що зазвичай посиленню піддається не вся конструкція в цілому, а 

лише її окремі, найбільш напружені або дефектні, елементи. 

Посилення нарощуванням перерізу необхідно проводити для 

елементів, які є відносно рівними. Забезпечення щільного прилягання 

елементу посилення до конструкції з подальшим зварюванням дозволяє 

забезпечити надалі надійну роботу складеного перерізу і, навпаки, 

приварювання елементу посилення до зігнутої конструкції може звести 

нанівець увесь очікуваний ефект від посилення.  

Розробці прийомів і методів посилення сталевих конструкцій, 

збільшенню терміну служби конструкцій будівель та споруд присвячені праці 

М. Гоголя, Є. Горохова, О. Голоднова, В. Гордєєва, Є. Денисова, С. 

Колесніченка, В. Корольова, М. Лащенка, М. Микитаренка, Й. Набокова, А. 

Недосеки, О. Оглоблі, Б. Патона, А. Перельмутера, І. Реброва, В. 

Шимановського, О. Шимановського, А. Югова та ін. [1, 2, 5-20].  

У цих та інших роботах широку увагу приділено розвитку методів 

розрахунку та технології посилення конструкцій сталевих мостів, 

конструкцій виробничих будівель, вузлів, з'єднань тощо. Численні публікації 

присвячено опису окремих прикладів посилення сталевих конструкцій. Як 

правило, посилення здійснюється в умовах діючого виробництва, коли на 
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конструкції, які мають бути посилені, впливають і експлуатаційні 

навантаження. Це диктує необхідність особливого підходу не лише до 

організації, схем і технології посилення, але і до методів проектування і 

розрахунку посилення конструкцій. 

Крім цього, методи оцінки несучої здатності посилених конструкцій і до 

теперішнього часу розроблені недостатньо. Відсутність єдиних нормативних 

вимог щодо проектування та розрахунку посилення сталевих конструкцій і 

наполеглива потреба в них привели до появи відомчих інструкцій, що 

порушують окремі питання посилення. Ці інструкції містять різні 

рекомендації щодо методів розрахунку посилених під навантаженням 

елементів, які базуються на результатах, які отримано різними 

дослідниками. Особливо суперечливо викладаються питання розрахунку 

стійкості посилених елементів. Так, рекомендації [12] при розрахунку 

стійкості стиснутих елементів пропонують не враховувати вплив 

початкових навантажень, а рекомендації [13], навпаки, вимагають 

перевіряти стійкість посилених елементів. 

Дисертаційна робота, в якій досліджується вирівнювання сталевих 

елементів двотаврового перерізу після попереднього навантаження шляхом 

локальних термічних впливів (ЛТВ) шляхом наплавлення холостих валиків і під 

домкратом преса, і несуча здатність стиснутих елементів після вирівнювання є 

актуальною, і спирається на: 

- чинну нормативну базу України; 

- результати експериментальних і теоретичних досліджень вчених, які 

займалися і займаються вивченням різних проблем виникнення ЗНС і його 

впливу на поведінку елементів під навантаженням; 

- комплексний підхід до рішення задачі; 

- особисті результати експериментальних і теоретичних досліджень, які 

апробовано на різних конференціях. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
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Дисертація виконувалася на кафедрі будівельних конструкцій Луганського 

національного аграрного університету (ЛНАУ) і кафедрі будівельних 

конструкцій Донбаського державного технічного університету (ДонДТУ) 

Міністерства освіти і науки України та відповідає актуальним напрямам 

науково-технічної політики України в області оцінки технічного стану 

будівельних конструкцій відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

№409 від 5 травня 1997 р. «Про забезпечення надійності і безпечної 

експлуатації будівель, споруд і інженерних мереж». Дисертація виконувалася в 

рамках науково-дослідної роботи кафедри будівельних конструкцій ДонДТУ 

відповідно до ДНТП «Вплив локальних термічних дій на міцність і стійкість 

елементів металевих будівельний конструкцій» (державний реєстраційний 

номер 0109U008624) [3] і на кафедрі наглядово-профілактичної діяльності 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків) за ДНТП 

«Прогнозування залишкового ресурсу будівельних конструкцій після силових, 

деформаційних і високотемпературних впливів» (державний реєстраційний 

номер 0119U001003). 

Метою дисертаційної роботи є теоретичне узагальнення й 

експериментальне обґрунтування методів визначення залишкового 

напруженого стану в сталевих елементах двотаврового перерізу після 

вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків і врахування його впливу 

при розрахунках сталевих елементів конструкцій на стійкість 

Завдання досліджень: 

- узагальнити результати теоретичних і експериментальних досліджень 

в області визначення залишкового напруженого стану (ЗНС) і його впливу на 

стійкість сталевих елементів двотаврового перерізу, обґрунтувати доцільність 

вирівнювання заздалегідь викривлених сталевих елементів локальними 

термічними впливами (ЛТВ) шляхом наплавлення холостих валиків; 

- удосконалити розрахункові методи визначення ЗНС, що виникає в 

сталевих елементах після вирівнювання, а також його впливу на стійкість; 
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- розробити методику та провести експериментальні дослідження ЗНС, 

що виникає в сталевих елементах після вирівнювання ЛТВ шляхом 

наплавлення холостих валиків; 

- провести експериментальні дослідження впливу ЗНС, що виникає 

після вирівнювання ЛТВ шляхом наплавлення холостих валиків і за допомогою 

домкратів пресу, на стійкість стиснутих елементів; 

- впровадити отримані в ході виконання роботи результати при рішенні 

практичних задач. 

Об'єкт дослідження - стійкість і деформативність стиснутих сталевих 

елементів двотаврового перерізу після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків і під домкраом преса. 

Предмет дослідження - вплив на стійкість і деформативність ЗНС, який 

виникає в стиснутих елементах після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків і під домкратом преса. 

Методи досліджень – сукупність експериментальних і теоретичних 

методів, які включають підбір, вивчення й аналіз літературних джерел, на 

основі яких сформульовано мету та завдання досліджень; обґрунтовано 

виконання теоретичних і експериментальних досліджень ЗНС, що виникає в 

елементах різного перерізу після вирівнювання шляхом наплавлення холостих 

валиків, а також вплив ЗНС на несучу здатність конструкцій. Застосування 

експериментальних руйнівних методів дозволило отримати розподіл 

залишкових деформацій в елементах шляхом вимірювання переміщень, які 

викликано звільненням міжкристалічних зв'язків в досліджуваному елементі 

конструкцій із ЗНС. 

Наукова новизна отриманих результатів. 

Вперше: 

- розроблено методи вирівнювання заздалегідь деформованих сталевих 

елементів шляхом наплавлення холостих валиків і визначення стійкості 

стиснутих елементів двотаврового перерізу після вирівнювання; 
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- отримано дані про зміну ЗНС, що виникає в стиснутих елементах 

двотаврового перерізу після вирівнювання ЛТВ шляхом наплавлення холостих 

валиків, і його впливу на стійкість; 

- отримано експериментальні дані про вплив ЗНС, який виникає в 

заздалегідь деформованих елементах двотаврового перерізу після вирівнювання 

ЛТВ шляхом наплавлення холостих валиків, на стійкість і деформативність 

стиснутих елементів; 

- встановлено сферу застосування розробленого аналітичного апарату. 

Отримали подальший розвиток: 

- методика експериментальних досліджень ЗНС, який виникає в 

заздалегідь деформованих елементах після вирівнювання різними способами; 

- методика експериментальних досліджень несучої здатності заздалегідь 

деформованих сталевих елементів двотаврового профілю після вирівнювання. 

Достовірність та обґрунтованість результатів. Результати роботи 

достовірні, оскільки вони отримані в ході проведення комплексу досліджень із 

застосуванням апробованих методів. 

Достовірність основних положень та результатів дисертації доведено: 

- використанням апробованих методів будівельної механіки при 

моделюванні процесу виникнення ЗНС, навантаження та деформування 

конструкцій після вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків; 

- використанням експериментальних методів досліджень конструкцій на 

стійкість після вирівнювання ЛТВ шляхом наплавлення холостих валиків і під 

домкратом преса; 

- задовільною відповідністю даних теоретичних і експериментальних 

досліджень; 

- впровадженням результатів досліджень в практику будівництва. 

Наукові положення, висновки та рекомендації базуються на законах 

будівельної механіки. Теоретичну частину досліджень побудовано на 

принципах опору матеріалів з урахуванням наявності ЗНС. Деформований стан 
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зразків під час експериментальних досліджень було визначено механічним 

методом. Положення теоретичних досліджень перевірено експериментально. 

Результати досліджень упроваджено в практику проектування. 

Практичне значення отриманих результатів : 

- розроблена методика дозволяє виконати розрахунок стиснутих 

елементів двотаврового перерізу після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків; 

- розроблена методика дозволяє проектувати ефективні за витратами 

металу способи посилення конструкцій за рахунок врахування позитивного 

впливу ЗНС. 

Реалізація роботи. Результати досліджень завстосовано: 

- в навчальному процесі Луганського національного аграрного 

університету на кафедрі будівельних конструкцій при викладанні дисциплін 

«Реконструкція будівель і споруд» і «Науково-дослідна робота студентів» (в 

2011-2014 р.); 

- при виконанні досліджень за ДНТП «Вплив локальних термічних дій на 

міцність і стійкість елементів металевих будівельний конструкцій» (державний 

реєстраційний номер 0109U008624) [3], які проводились на кафедрі будівельних 

конструкцій Донбаського державного технічного університету, м Алчевськ; 

- при виконанні досліджень за ДНТП «Прогнозування залишкового 

ресурсу будівельних конструкцій після силових, деформаційних і 

високотемпературних впливів» (державний реєстраційний номер 0119U001003), 

які проводились на кафедрі наглядово-профілактичної діяльності 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків). 

Результати роботи використано при визначенні технічного стану сталевих 

колон секції F в осях 72-74/А-Б складського комплексу «Логістичний парк» 

ТОВ «Термінал Бровари» в м. Бровари Київської обл. за адресою Об’їзна 

дорога, 62, які отримали пошкодження за час експлуатації; проведенні робіт з 

обстеження, розрахунків і розробки проекту посилення конструкцій будівлі 
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складу комплексу по зберіганню продуктів харчування ТОВ «Кушнер» в с.м.т. 

Велика Димерка Броварського району Київської обл. після пожежі; проведенні 

робіт з обстеження, виконання розрахунків і розробки проекту посилення 

конструкцій перекриття в паркінгу будівлі за адресою вул. Золотоворітська, 13 

в м. Києві у зв'язку з неякісним виконанням робіт. Документи про 

впровадження результатів досліджень, наведеноі в Додатку В. 

Особистий внесок здобувача в опублікованих роботах полягає в 

наступному:  

- підбір, узагальнення й аналіз результатів проведених раніше 

досліджень, формулювання мети та завдань досліджень; 

- розроблення методу розрахунку ЗНС в перерізах двотаврових 

елементів після вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків; 

- розроблення методики та проведення експериментальних досліджень 

впливу ЗНС, що виникає в перерізах двотаврових елементів після вирівнювання 

різними способами, на стійкість конструкцій; 

- розроблення рекомендацій щодо практичного застосування розробленої 

технології вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків. 

Особистий внесок здобувача конкретно до кожної статті наведено в 

статтях і підтверджує новизну наукових досліджень і оригінальність підходів 

відносно рішення наукових завдань. 

Апробація результатів роботи. Результати роботи доповідались на: II 

Міжнародній науково-практичній конференції «Пожежна безпека: теорія та 

практика» (м. Черкаси, 12 жовтня 2012 р.); III Міжнародній науково-практичній 

конференції «Надзвичайні ситуації: безпека та захист» (м. Черкаси, 4-5 жовтня 

2013 р.); 17 Міжнародному симпозіумі «Сучасні будівельні конструкції з 

металу, деревини та пластмас» (м. Одеса, 03-06 червня 2013 р.); 11 міжнародній 

науково-практичній конференції «Інноваційні технології життєвого циклу 

об'єктів житлово-цивільного, промислового і транспортного призначення» (м. 

Ялта, 9-13 вересня 2013 р.); Міжнародній науково-технічній інтернет-
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конференції «Проектування, виготовлення і монтаж сталевих конструкцій. 

Досвід та перспективи розвитку» (м. Київ, з 14 жовтня по 20 листопада 2013 р); 

ІІІ Міжнародній конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд» 

(м. Одеса, 2019 р.); III Міжнародній науково-практичній конференції 

«PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (м. Львов, 28-29 

грудня 2019 р.); II Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, 

SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT 

PROSPECTS» (м. Харків, 20-21 січня 2020 р.); Міжнародній науково-технічній 

конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини» (м. Одеса, 

11-12 червня 2020 р.); конференціях професорсько-викладацького складу, 

студентів і аспірантів ЛНАУ та ДонДТУ (2011-2014 р.). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 22 роботи, з яких 14 статей 

у фахових наукових виданнях, що входять до переліку ВАК України, 6 робіт 

опубліковано в матеріалах і тезах доповідей конференцій, 2 статті опубліковано 

у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Index Copernicus. 



 24

РОЗДІЛ  1 

СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ І ПОСТАНОВКА ЗАВДАНЬ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1. Посилення сталевих конструкцій як складова комплексу заходів щодо 

підвищення надійності їхньої експлуатації 

 

Реконструкція промислових підприємств і їхнє технічне 

переоснащення, як правило, пов'язано із збільшенням експлуатаційних 

навантажень на існуючі конструкції. Заміна фізично або морально застарілих 

захисних конструкцій також іноді викликає зростання постійних 

навантажень. Збільшення навантажень приводить до необхідності підвищення 

несучої здатності конструкцій і є основною причиною їхнього посилення [7]. 

В ряді випадків необхідність місцевого (рідше загального) посилення 

металевих конструкцій диктується помилками або дефектами, що виникли на 

стадії їхнього проектування, виготовлення або монтажу. Помилки в 

проектуванні характерні для проектів, які виконано неспеціалізованими 

організаціями. В таких будівлях часто вимагають посилення стиснуті елементи, 

що пов'язано з недосконалістю методів розрахунку стійкості стиснутих 

стержнів в період проектування. Іноді при проектуванні не враховувалася і 

можливість появи зусиль стиску в елементах гратчастих конструкцій, що 

розраховуються з умови їхньої роботи тільки на розтяг. 

До характерних дефектів конструкцій, що виникли на стадії їхнього 

виготовлення, відносяться використання елементів із сталі зниженої в 

порівнянні з проектом міцності або меншого перерізу і початкові викривлення 

стержнів. Початкові викривлення є наслідком неправильно організованої 

технології збирання, зварювання та правки зварних і прокатних профілів. 

Накопичення пошкоджень і викривлень відбувається в процесі 

навантажувально-розвантажувальних робіт, при транспортуванні або монтажі 

конструкцій. Зростають як число деформованих стержнів, так і стрілки 
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їхніх прогинів. У ряді випадків перевантаження конструкцій і необхідність 

їхнього посилення виникають внаслідок того, що збільшується навантаження 

на конструкції за рахунок утеплювача, стяжок тощо в порівнянні з проектом. 

Наступною причиною, що викликає необхідність посилення сталевих 

конструкцій, є їхній фізичний знос в результаті тривалої інтенсивної або 

неправильної експлуатації. В першу чергу знос пов'язано із корозійним 

впливом, що різко знижує несучу здатність елементів, вузлів або конструкцій 

в цілому. Особливо великі об'єми робіт із посилення сталевих 

конструкцій характерні для підприємств хімічної промисловості [5, 6, 7]. 

У металургійних цехах необхідність посилення сталевих конструкцій 

може з'явитися наслідком великих залишкових деформацій елементів, що 

піддаються інтенсивному нагріву. Пошкодження конструкцій виникають і в 

результаті грубого порушення правил їхньої експлуатації. Для елементів 

гратчастих конструкцій (колон, ферм тощо) особливо характерні значні 

залишкові деформації, викривлення та прогини, які викликано додатком 

навантажень. Такі навантаження виникають при ремонті або монтажі 

устаткування, підвішуванні технологічних трубопроводів, підйомі різних 

вантажів тощо. У поєднанні з дефектами, що виникають на стадії 

виготовлення, транспортування і монтажу, це приводить до масового 

пошкодження конструкцій [7, 8, 9]. 

В процесі транспортування, монтажу й експлуатації в конструкціях 

накопичуються локальні пошкодження (тріщини, вм'ятини, пошкодження 

кромок, місцеві погнуття, виривання та вирізи полиць і стінок профілів тощо). 

Усунення дефектів такого роду вважаються заходами щодо ремонту 

конструкцій і надалі не будуть розглядатись. Під терміном «посилення» буде 

матись на увазі підвищення несучої здатності конструкції або будівлі в цілому 

[9, 10, 11]. 

Посилення металевих конструкцій включає комплекс заходів, що 

забезпечують подальшу їхню надійну експлуатацію та здатність задовольняти 
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експлуатаційним вимогам. Надалі розглядатимуться тільки питання 

посилення, що припускає тривалий термін служби посиленої конструкції 

(аварійне та тимчасове посилення не розглядається). 

Посилення конструкцій і їхніх елементів може виконуватися одним з 

наступних способів [7, 12, 13]. 

1. Після демонтажу конструкцій або їхніх окремих елементів. В цьому 

випадку посилення виконується на спеціальних стендах, в майстернях або 

на заводах з подальшим встановленням в проектне положення. Цей спосіб 

має обмежене застосування і використовується або при відновленні конструкцій 

після аварії, або для посилення окремих конструктивних елементів, демонтаж 

яких можна виконати порівняно легко і без збитку для основних несучих 

конструктивних елементів. 

2. Без демонтажу конструкцій, після їхнього розвантаження від всіх 

тимчасових і постійних навантажень (за винятком навантаження від власної 

ваги конструкції). Посилення здійснюється в проектному положенні. До 

такого способу вдаються зазвичай при повній або частковій реконструкції 

споруди (заміна покрівлі, стінової огорожі, інженерного обладнання тощо). 

Прикладом може служити посилення кроквяних ферм в проектному 

положенні після демонтажу покриття і несучого покрівельного настилу. 

3. Без демонтажу конструкцій в напруженому стані. Посилення може 

здійснюватися при дії на конструкції:  

- тільки постійних навантажень;  

- постійних і тимчасових тривалих навантажень;  

- постійних, тимчасових тривалих і частини тимчасових короткочасних 

навантажень (при неможливості або небажаності виключення дії останніх). 

Окремим випадком цього способу посилення є часткове розвантаження або 

довантаження конструкцій у момент посилення за допомогою домкратів, 

монтажних вантажів, натяжних пристосувань або інших пристроїв з метою 

бажаного регулювання зусиль в них. 
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Посилення конструкцій в напруженому стані вигідніше економічно і 

доцільно технічно. Це зв'язано, в першу чергу, з тим, що попереднє 

розвантаження вимагає часткового або повного припинення виробничих 

процесів в будівлі, що реконструюється, додаткових витрат на розробку 

несучих і захисних конструкцій, продовження терміну виробництва робіт 

тощо. 

Цей спосіб являє найбільший інтерес і з погляду особливостей 

проектування і розрахунку посилення, оскільки посилення без навантаження 

можна вважати окремим випадком посилення в напруженому стані. У зв'язку 

з цим нижче в основному розглядатимуться питання посилення конструкцій 

під навантаженням. 

Для підвищення несучої здатності конструкцій і забезпечення їхньої 

надійної експлуатації можуть бути використані наступні методи [7, 12, 13]:  

- зміна умов експлуатації конструкцій;  

- зміна конструктивної схеми споруди в цілому або окремих її частин;  

- регулювання зусиль в конструкціях;  

- посилення окремих елементів конструкцій і вузлових з'єднань. 

Забезпечення надійності експлуатації сталевих конструкцій, як наукова 

проблема, включає [1, 2, 4,]: 

- розробку сучасних методів оцінки їхнього технічного стану; 

- уточнення навантажень і впливів; 

- створення ефективних способів посилення сталевих конструкцій і 

удосконалення методів їхнього розрахунку; 

- створення ефективних способів захисту сталевих конструкцій від 

корозії; 

- створення відповідної нормативної бази; 

- підготовку персоналу для проведення робіт із обстеження і 

моніторингу конструкцій; 

- розроблення наукових основ нормування безпеки в будівництві; 
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- прогнозування наслідків аварійних впливів природного та технічного 

характеру на надійність і безпеку сталевих конструкцій; 

- вивчення наслідків аварій, які мали місце, створення відповідної 

системи збирання, зберігання й аналізу інформації. 

В Україні та за її межами вченими вирішується проблема забезпечення 

надійності та довговічності експлуатації існуючих і нових сталевих 

конструкцій. Вирішенню цієї проблеми присвячено роботи М. Гоголя, О. 

Голоднова, В. Гордеєва, Є. Горохова, Є. Денисова, Є. Єгорова, С. Колесніченка, 

В. Корольова, А. Лантуха-Лященка, М. Лащенка, Л. Лобанова, Є. Лук'яненка, Й. 

Набокова, А. Недосеки, Б. Патона, А. Перельмутера, С. Пічугина, І. Реброва, А. 

Ройтмана, В. Шимановського, О. Шимановського [1-11, 14-23] та ін.  

В наш час в Україні діє і продовжує розроблятися нормативна база для 

забезпечення надійності будівельних сталевих конструкцій [24-33 та ін.], в 

розробці яких брали активну участь провідні науково-дослідні інститути 

України: Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (зараз ДП 

«ДНДІБК»), Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (зараз ДП 

«ДНДІБВ»), Український науково-дослідний і проектний інститут сталевих 

конструкцій (зараз ТОВ «Укрінсталькон ім. В.М. Шимановського»).  

В процесі функціонування об'єкту змінюється і його технічний стан, який 

слід оцінювати шляхом проведення регулярних обстежень з наступним 

аналізом результатів обстежень і ухваленням відповідних рішень, серед яких 

можливими можуть бути [24, 25]: 

- продовження експлуатації; 

- експлуатація з обмеженням терміну та способу використання 

конструкції; 

- посилення, ремонт, відновлення службових властивостей; 

- демонтаж, заміна. 

Необхідність посилення будівельних конструкцій також тісно пов'язана з 

реконструкцією будівель та споруд. Особливо інтенсифікувався процес заміни 
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технологій і устаткування останнім часом, що можна пов'язати з появою 

приватного власника і проникненням новітніх технологій з-за кордону. Зміна 

технологій і устаткування зв'язана, як правило, із збільшенням навантажень на 

конструкції, необхідністю перепланування приміщень, надбудови будівель і 

споруд тощо. Всі ці вище перераховані чинники викликають необхідність 

проведення реконструкції будівель і споруд виробничого призначення, 

невід'ємною частиною якої є посилення будівельних конструкцій.  

 

1.2. Загальні принципи забезпечення надійної експлуатації будівель та споруд 

 

До теперішнього часу поняття «безпека будівельних об'єктів» чітко не 

сформульовано [31-33]. Під терміном «безпека» розуміється «властивість 

об'єкта при експлуатації, а також у випадку порушення працездатності не 

створювати загрози для життя і здоров'я людей, а також загрози для довкілля» 

[31]. Об'єкти мають відповідати не тільки звичайним вимогам щодо збереження 

експлуатаційних якостей протягом терміну служби, але й вимогам по 

обмеженню можливих наслідків експлуатації. Можливі наслідки експлуатації 

можуть бути пов'язані не тільки із загрозою для здоров'я і життя людей і 

небезпекою для навколишнього середовища, а і з серйозним економічним і 

моральним збитком.  

Слід зазначити, що такий підхід широко застосовується для аналізу 

безпеки об'єктів. Останніми роками у зв'язку із зростанням кількості аварій і 

руйнувань, які обумовлено, головним чином, вичерпанням залишкового 

ресурсу, а також з широким розвитком саме соціально-економічного аспекту 

оцінки відмов конструкцій [34-36], виникла необхідність у створенні та 

введенні в практику процедури оцінки безпеки. Для створення процедури, яка 

окрім імовірності появи несприятливої події (аварії, руйнування) дозволяла б 

оцінити і можливий збиток, необхідно мати в своєму розпорядженні 
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інформацію про показники конструктивної безпеки та методику оцінки ризиків 

несприятливих подій. 

Конструктивна безпека тісно пов'язана з вимогами забезпечення 

надійності. Під терміном «надійність об'єкта» розуміється «властивість об'єкта 

виконувати задані функції протягом розрахункового строку експлуатації» [31]. 

Надійність є комплексною властивістю, яка залежно від призначення об'єкту й 

умов його застосування може включати безвідмовність, довговічність, 

ремонтопридатність і збереженість або певні поєднання цих властивостей. 

Надійність конструкцій і об'єкта в цілому залишається не визначальною, але 

безумовною вимогою безпеки. 

Основною вимогою, яка визначає надійність будівельного об'єкту, є його 

відповідність призначенню та здатність зберігати необхідні експлуатаційні 

якості протягом всього терміну експлуатації. До необхідних якостей зазвичай 

відносять [31-33]: 

- забезпечення безпеки людей, майна та навколишнього середовища, яке 

включає міцність і незруйновність конструкцій і устаткування; 

- збереження цілісності об'єкту; 

- забезпечення розумного ступеня ризику в аварійних ситуаціях, 

регульовані вимоги до вогнестійкості, безвідмовності роботи захисних 

пристроїв, надійності систем життєзабезпечення і живучості будівельних 

конструкцій. 

Чисельно надійність характеризується показниками надійності 

(імовірністю безвідмовної роботи, напрацюванням на відмову, середнім часом 

експлуатації). Під відмовою розуміють реалізацію такого стану конструкції, 

будівлі або споруди, їхніх частин або елементів, який спричиняє за собою появу 

істотного економічного або іншого збитку [18, 31, 37]. Розрізняють відмови-

зриви (їхня поява відразу ж викликає створення збитку) і відмови-перешкоди 

(після їхньої появи починається поступове накопичення збитку). 

Залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють 
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три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів [31]: 

А – конструкції й елементи, відмова яких може привести до повної 

непридатності до експлуатації будівлі (споруди) в цілому або значній її частині; 

Б – конструкції й елементи, відмова яких може привести до ускладнення 

нормальної експлуатації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, 

які не належать до категорії А; 

В – конструкції, відмови яких не приводять до порушення 

функціонування інших конструкцій або їхніх елементів. 

Категорії відповідальності встановлюються проектувальником і повинні 

бути наведені в проектній документації. Рекомендації щодо визначення цих 

категорій, як правило, повинні бути приведені в нормах проектування будівель 

або споруд певного типу. 

Конструкції і ґрунтова основа повинні відповідати наступним вимогам 

[24, 26, 30, 31]: 

- сприймати навантаження та впливи, які виникають під час зведення 

будівель і експлуатації; 

- забезпечувати працездатність в умовах нормальної експлуатації 

протягом всього встановленого терміну служби, тобто їхня довговічність 

повинна бути такою, щоб погіршення властивостей матеріалів конструкцій не 

приводило до неприпустимо високої імовірності відмови. 

Разом з умовами нормальної експлуатації необхідно розглядати відмови, 

які самі по собі або в поєднанні з іншими звичайними чинниками можуть 

привести до порушення працездатності конструкцій. 

Причинами відмов можуть бути [7, 11, 18]: 

- недоліки проектування, виготовлення, зведення або експлуатації; 

- перевантаження, які виникають під час експлуатації, внаслідок впливу 

оточуючого середовища при стихійних лихах або інших рідкісних подіях. 

Всі розрахункові вимоги норм сформульовано для граничних станів, які 

визначають межу між допустимими і неприпустимими станами конструкцій. 
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Граничні стани підрозділяються на такі дві групи [31]: 

- перша група включає граничні стани, які приводять до повної або 

часткової втрати несучої здатності конструкцій а також до повної 

непридатності для експлуатації конструкцій, ґрунтової основи, будівель та 

споруд в цілому; 

- друга група включає граничні стани, які ускладнюють нормальну 

експлуатацію конструкцій або ґрунтової основи або зменшують довговічність 

конструкцій, будівель та споруд. 

До граничних станів першої групи відносять: 

- руйнування будь-якого характеру (пластичне, крихке, втомне); 

- втрату стійкості форми, яка приводить до повної непридатності для 

експлуатації; 

- втрату стійкості положення; 

- перехід в змінну систему; 

- якісна зміна конфігурації; 

- інші явища, при яких виникає необхідність припинення експлуатації. 

Як параметри граничних станів елементів першої групи, досягнення яких 

розглядається як відмова-зрив, розглядаються: 

- втрата стійкості форми; 

- руйнування від сумісної дії силових чинників і несприятливих умов 

(вплив агресивного середовища, високотемпературні дії, які не передбачено 

проектом, додаткові зусилля в результаті непередбачуваних деформацій 

ґрунтової основи). 

Критерії граничних станів встановлено відповідно до вимог чинних 

нормативних документів України. Умову відмови конструкцій можна записати 

у вигляді [6]: 

uFF  ,      (1.1) 
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де uFF,  - відповідно найбільш можливе за час експлуатації зусилля в елементі 

від розрахункових навантажень і найменша несуча здатність елементу. 

До граничних станів другої групи відносять: 

- досягнення граничних деформацій конструкцій або ґрунтової основи; 

- поява тріщин (для конструкцій, в яких не допускається поява тріщин); 

- досягнення граничних величин ширини розкриття тріщин (для 

конструкцій, в яких допускається поява тріщин); 

- втрату стійкості форми, яка приводить до ускладнення нормальної 

експлуатації; 

- інші явища, при яких виникає необхідність тимчасового обмеження 

експлуатації споруди в результаті зниження терміну служби (зносу) 

конструкцій. 

Як параметри граничних станів другої групи, досягнення яких 

розглядається як відмова-перешкода, розглядаються: 

- поява тріщин в металевих конструкціях; 

- надмірне або тривале розкриття тріщин в залізобетонних 

конструкціях; 

- надмірні прогини конструкцій. 

Граничні стани цієї групи викликають тимчасове припинення або 

часткове порушення умов нормальної експлуатації, проте чітка межа переходу 

в граничний стан відсутня. 

Критерії граничних станів встановлено відповідно до вимог чинних 

нормативних документів. Умову досягнення граничних станів конструкцій 

другої групи можна записати у вигляді: 

,uff        (1.2) 

де uff,  відповідно прогин конструкції, який визначено в результаті 

розрахунку, і граничний прогин, який встановлено нормами [29]. 

Перехід в граничний стан визначає один з видів відмови, самі граничні 



 34

стани вважаються при цьому допустимими.  

Оцінку відмічених вище граничних станів проводять із застосуванням 

розрахункових моделей споруд або їхніх елементів (вузлів, конструкцій, 

ґрунтової основи).  

Вимоги норм проектування повинні враховувати умови переходу в 

граничний стан. Для цього встановлюють характерні ситуації, які називаються 

розрахунковими, і визначаються [6, 37]: 

- розрахунковою схемою конструкції; 

- переліком граничних станів, які необхідно розглядати; 

- видами впливів, які можуть бути реалізовані в даній розрахунковій 

ситуації; 

- значенням допустимої імовірності відмови. 

При встановленні допустимої імовірності відмови слід враховувати, що в 

різних розрахункових ситуаціях ті ж граничні стани можуть мати різні 

наслідки, соціальні втрати й економічні збитки. 

При розрахунках конструкцій слід розглядати такі типи розрахункових 

ситуацій [31]: 

- стабільні, для яких характерна тривалість реалізації Tsit того ж порядку, 

що і встановлений термін експлуатації будівельного об'єкту Tef  (наприклад, 

період експлуатації між двома капітальними ремонтами або змінами 

технологічного процесу); 

- перехідні, для яких характерна тривалість реалізації Tsit невелика 

порівняно зі встановленим терміном експлуатації Tef (наприклад, період 

зведення об'єкту, капітального ремонту, реконструкції); 

- аварійні, для яких характерна мала імовірність появи Psit і мала 

тривалість реалізації Tsit<<Tef. Ці ситуації є достатньо важливими з погляду 

наслідків можливих відмов (наприклад, ситуації, що виникають під час вибухів, 

пожеж, аварій устаткування, зіткнень транспортних засобів, а також 
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безпосередньо після відмови будь-якого з елементів конструкції). 

У всіх випадках визначення показників надійності конструкцій зводиться 

до зіставлення показників двох основних груп [38-40]: параметрів міцності 

(характеристики, які стосуються особливостей конструкції) і параметрів 

навантаження (характеристики зовнішніх впливів на конструкцію). 

Надійність, яка розраховується за формулами нормативних документів, 

коливається в межах 0,99996…0,999998 [31], що при проектуванні приводить 

до значного збільшення матеріалоємності конструкцій при незначному прирості 

показника надійності, а для експлуатованих конструкцій ускладнює оцінку 

їхнього реального залишкового ресурсу.  

Окрім описаних підходів отримали розвиток експертні методи оцінки 

надійності, які засновані на теорії нечітких множин і теорії ухвалення рішень 

[42-64]. 

Надійність системи визначається надійністю окремих її елементів, тому 

при практичних розрахунках потрібно спочатку провести оцінку надійності 

окремих підсистем і на основі отриманих характеристик оцінити надійність 

системи в цілому [61]. Для цього використовують метод декомпозиції [39], 

тобто розкладання складних систем на прості підсистеми із застосуванням 

теорем про умовну імовірність і умовні розподіли.  

Достатньо складним є питання урахування способів з'єднання елементів 

системи. В роботах з теорії надійності будівельних конструкцій [38, 40, 42-48] 

розрізняють послідовне, паралельне або змішане з'єднання елементів. Як 

приклад послідовного з'єднання елементів приводять статично визначену балку 

у вигляді ланцюга ланок, який сприймає згинальний момент [40, 48]. 

Використання паралельного з'єднання елементів для опису статично 

невизначних систем викликає ускладнення [48], оскільки є необхідність 

врахування перерозподілу зусиль після відмови одного з елементів. 

Виявлення значущості елементу або його критичності залишається 

найбільш складним етапом аналізу безпеки будівельних систем. На жаль, 
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спроби введення кількісних показників критичності не можна назвати 

успішними. Як у вигляді ступеня фізичного  і/або морального зносу, так і у 

вигляді ступеня бездефектності будівельно-монтажних робіт, ці показники 

визначаються на основі експертної оцінки і носять суб'єктивний характер. 

Для об'єктів, що знаходяться в експлуатації, необхідно оцінити технічний 

ресурс. Поняття «Технічний ресурс» або «ресурс» [33] визначається як 

«сумарне напрацювання об'єкту від початку його експлуатації або відновлення 

після ремонту до будь-якого довільного моменту часу (до переходу в граничний 

стан)». 

Проблемі прогнозування технічного ресурсу присвячено масштабні 

дослідження В. Болотіна [62], згідно яких якнайкращою й універсальною 

одиницею для вимірювання ресурсу є одиниця часу:  

- час експлуатації об'єкту включає не тільки час його корисного 

функціонування, але і перерви, протягом яких сумарне напрацювання не росте, 

але об'єкт піддається зовнішнім природним впливам; 

- ресурс тісно пов'язаний з призначеним терміном служби і визначається 

як календарна тривалість експлуатації об'єкту; 

- прогнозування залишкового ресурсу функціонування об'єкту 

представляє випадковий процес, аргументом якого служить час. 

Прогнозування залишкового ресурсу відноситься до конкретного об'єкту, 

що знаходиться в експлуатації. Основою для прогнозування служить 

інформація про поточний (оперативний) пошук дефектів конструкцій в процесі 

експлуатації. Даний напрям, який засновано на використанні методів технічної 

діагностики і неруйнівного контролю, набуває всього більшого 

розповсюдження на будівельні конструкції.  

Враховуючи складність експлуатації будівель та споруд на територіях зі 

складними інженерно-геологічними умовами, об'єктів хімічної, металургійної 

та гірничої промисловості, в роботах [63, 64], на відміну від нормативних 

пропозицій [31], приведена розширена класифікація різних технічних станів 
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будівель:  

- нормальний, при якому всі конструкції будівлі знаходяться в 

задовільному стані, будівля в цілому не має експлуатаційних обмежень;  

- задовільний, при якому відсутні непридатні для експлуатації і такі, що 

знаходяться в аварійному стані елементи, а сама будівля при цьому не має 

експлуатаційних обмежень, але технічний стан окремих конструкцій в певні 

терміни необхідно довести до нормального; 

- незадовільний, коли є в наявності непридатні для експлуатації 

конструктивні елементи, але їхнє можливе руйнування не приведе до втрати 

стійкості всієї будівлі, а також відсутні конструктивні елементи в аварійному 

стані. Будівля не має експлуатаційних обмежень, проте елементи, що 

знаходяться в непридатному для експлуатації стані, необхідно підсилити, 

відремонтувати або замінити; 

- непридатний для експлуатації, коли в будівлі є непридатні для 

експлуатації елементи, можливе руйнування яких здатне викликати втрату 

стійкості будівлі, або є конструктивні елементи в аварійному стані, кінематична 

схема руйнування яких не приводить до втрати стійкості будівлі. Будівля в 

цьому випадку може експлуатуватися у виняткових випадках в особливому 

режимі, який передбачає систематичні натурні обстеження, вивід з експлуатації 

аварійних ділянок, зниження навантажень, що діють на окремі конструкції 

тощо; 

- аварійний стан, при якому є конструктивні елементи в аварійному 

стані, кінематична схема руйнування яких може привести до втрати стійкості, 

тому будівлю необхідно негайно вивести з експлуатації. 

Запропонована класифікація дозволяє встановити технічний стан і рівні 

захисту, які адекватні очікуваному рівню пошкоджень. Вона дозволяє пов'язати 

ці рівні з нормами будівельного проектування, здійснювати при необхідності їх 

кінематичний і нелінійний статичний аналіз.  
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1.3. Залишкові напруження та їхній вплив на стійкість стиснутих елементів 

 

В наш час накопичено величезний науковий потенціал, який присвячено 

дослідженням можливих НДС у твердих тілах, які створено прикладеними до 

його меж навантаженнями, взаємодіями з іншими тілами або викликаних 

температурними полями. Тому виникла необхідність створювати такі методи 

розрахунку, які дозволили б визначати величини ЗН і ЗД в тілах після всіх 

процесів виготовлення, щоб знизити імовірність аварій. 

За існуючою класифікацією [5, 66] ЗН поділяються на три роди. 

Підставою для цього поділення служить той об'єм металу, в якому 

врівноважуються ЗН даного роду. При різних технологічних операціях різні й 

причини, що приводять до неоднорідних об'ємних деформацій, тобто причини, 

що викликають появу ЗН. У зварювальному процесі такими причинами є: 

температурний цикл зварювання, неоднорідні структурні перетворення в металі 

шва та в зонах термічного впливу і, нарешті, зміна розчинності газів, що 

оточують зварний шов. 

Для вирішення практичних задач епюри ЗД і ЗН приймаються 

ідеалізованими. Елемент двотаврового перерізу умовно розчленовується на 

складові смуги [5]. Напруження і деформації визначаються як у смузі, яку 

зварено встик (пояси балки при накладенні зварних швів), і в смузі з 

наплавленими холостими валиками на кромки (стінка при накладенні зварних 

швів і поясу при термічних впливах по кромках). Смуги нагріваються тією 

часткою тепла, яка відводиться при зварюванні балки на пояси та стінку. 

Як відомо, подовження, яке відповідне межі текучості сталі, складає 0,2%. 

Щоб у зоні шва після нагріву й охолодження виникли ЗН, які дорівнюють межі 

текучості, метал повинен подовжитися в процесі зварювання на 0,4 % [5, 65, 

66]. При тепловому коефіцієнті розширення сталі 61012   для такого 

подовження необхідно нагрівати в процесі зварювання до температури 

.C330T o  
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Наявність в перерізах сталевих конструкцій ЗН не завжди сприяє 

підвищенню несучої здатності елементів. У зв'язку з цим виникають проблеми, 

які пов'язано із зниженням або усуненням таких ЗД і ЗН [5, 67, 68]. 

В основу принципових можливостей зниження або усунення ЗД і ЗН 

можна використати три шляхи, що враховують фізичну суть процесів, які 

відбуваються при локальному високотемпературному розігріванні при 

зварюванні [5, 69, 70]: 

1) зниження величини пластичної деформації укорочення або ширини 

зони її розповсюдження при нагріві шляхом:  

- регулювання термічного впливу при зварюванні;  

- зменшення погонної енергії;  

- введення попереднього підігрівання;  

- додавання зусиль при зварюванні;  

- термообробки зони зварного шва; 

2) збільшення пластичних деформацій подовження або в процесі 

охолоджування зварного шва, або після зварювання шляхом плющення, 

проковування, розтягування, вібрації тощо; 

3) компенсація деформацій шляхом створення попередніх деформацій, які 

зворотні за знаком зварювальним. 

Залежно від того, чи вирішується питання отримання абсолютно точної 

конструкції, що входить по розмірах в межі допусків безпосередньо після 

закінчення зварювання, або технологічний процес будується із застосуванням 

після зварювальних методів обробки конструкцій, можна розділити способи 

боротьби із залишковими термічними напруженнями та деформаціями на дві 

групи [5, 68, 71, 72]: 

- способи попереднього напруження та регулювання деформацій. 

- способи усунення деформацій і напружень після зварювання. 

До першої групи відносяться способи, які передбачають дію на теплові 

характеристики зварювального процесу, геометричні розміри та форму 
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конструкції в процесі зварювання, фізичні характеристики та структуру 

матеріалу виробу і шва. 

Регулювання теплового впливу можна виконати шляхом підбору 

відповідних режимів зварювання з урахуванням зменшення об'єму пластичного 

укорочення. Тепловий чинник можна регулювати шляхом загального підігріву 

деталей перед зварюванням, інтенсивного тепловідводу від зони шва, 

використання багатошарового зварювання, а також термообробки шва. 

Одним з основних засобів регулювання залишкових термічних напружень 

є застосування раціональної послідовності збирання і зварювання, закріплення 

виробів в процесі зварювання в спеціальних пристосуваннях, створення 

попередніх деформацій, які зворотні зварювальним, механічні впливи на 

конструкцію або зону шва при зварюванні. 

Вибір конкретного способу виключення впливу ЗН залишається за 

технологами з урахуванням наявних можливостей, економічної доцільності та 

вимог до забезпечення заданих технологічних параметрів виробів, а також 

необхідності в усуненні цих напружень. 

Можливості застосування різних методів посилення (зміни статичної 

схеми і умов експлуатації, регулювання зусиль і місцевого посилення тощо) 

умовимося розглядати спільно. Ряд схем засновано на введенні попередньо 

напружених елементів посилення. 

При посиленні конструкцій без попереднього напруження необхідно 

забезпечити надійне включення елементів посилення в спільну роботу з 

основною конструкцією [5, 15, 16]. Цього можна досягти підклинюванням 

конструкцій, використанням монтажних пригрузів або натягачів малої 

потужності, що забезпечують початкові напруження елементів, що вводяться в 

роботу, до величини порядка 5…10 МПа зі знаком, що відповідає знаку 

зусиль, які виникають в додаткових елементах при їхній подальшій роботі. 

Комплекс цих заходів надалі іменуватиметься «початкові напруження 

елементів посилення» (на відміну від їхнього попереднього напруження). 
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Посилення центрально-стиснутих колон двотаврового поперечного 

перерізу повинно бути симетричним (рис. 1.1, а, б, в, г, д, е), а позацентрово-

стиснуті колони ефективно підсилювати з боку більш напружених поясів (рис. 

1.1, ж, и, к, л). 

 

 

 

Рис. 1.1. Посилення колон шляхом нарощування перерізу [7, 17]: 

а)…л) – способи посилення (1 – переріз, який посилюється; 2 –елементи, 

які посилюють) 

 

Вибір матеріалу елементів посилення залежить від способу посилення і 

умов роботи конструкцій. Для попередньо напружених елементів раціонально 

застосування високоміцних сталей. Застосування сталей підвищеної міцності 

може виявитися ефективним і у випадках посилення без попереднього 

напруження при використанні стадії пружно-пластичної роботи посиленої 

конструкції. Проте в більшості випадків елементи посилення доцільно 

проектувати зі сталей звичайної міцності, оскільки вони сприймають зусилля 

тільки від приросту навантажень після посилення і при високому рівні 

початкового навантаження використовувати їхні високі характеристики 
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міцності не вдається. 

В роботах М. Гоголя, Є. Горохова, О. Голоднова, В. Гордеєва, Є. 

Денисова, В. Корольова, М.М. Лащенка, М.О. Микитаренка, Й. Набокова, А. 

Недосеки, О. Оглоблі, Б. Патона, А. Перельмутера, І. Реброва, В. 

Шимановського, О. Шимановського, А. Югова та ін. [1, 2, 5-23 та ін.] широку 

увагу приділено розвитку методів розрахунку та технології посилення 

елементів сталевих конструкцій будівель виробничого призначення, вузлів 

з'єднань тощо. Численні публікації в будівельних журналах, в оглядовій і 

реферативній інформації присвячені опису окремих прикладів посилення 

сталевих конструкцій. Як правило, посилення здійснюється в умовах 

виробництва, коли на посилювані конструкції впливають також і 

експлуатаційні навантаження. Це диктує необхідність особливого підходу не 

тільки до організації, схем і технології посилення, але й до методів 

проектування і розрахунку посилення конструкцій. Очевидно, що посилення 

конструкцій методом нарощування перерізів можливо в тому випадку, якщо є 

щільне прилягання елементу посилення до посиленої конструкції – інакше це 

може привести до погіршення подальшої роботи. Приварювання елементу 

посилення приводить до зміни ЗНС, а значить і до перерозподілу зусиль. 

Тим часом, методи оцінки несучої здатності посилених конструкцій і до 

теперішнього часу розроблені недостатньо. Відсутність єдиних нормативних 

матеріалів щодо проектування і розрахунку посилення сталевих 

конструкцій і потреба в них призвели до появи відомчих інструкцій, що 

піднімають окремі питання посилення. Ці інструкції містять різні 

рекомендації щодо методів розрахунку посилених під навантаженням 

елементів, які базуються на отриманих різними дослідниками результатах. 

Особливо суперечливо висловлюються питання розрахунку стійкості 

посилених елементів. Так, рекомендації [12] при розрахунку стійкості 

стиснутих елементів пропонують не враховувати вплив початкових 

навантажень, а рекомендації [13], навпаки, вимагають перевіряти стійкість 
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посилених елементів.  

Розрахунок стиснутих посилених елементів необхідно проводити з 

урахуванням наявних напрацювань в цій області з урахуванням розвитку 

пластичних деформацій і ЗНС.  

При дії статично прикладених сил на пружну систему або на систему, що 

складається з абсолютно жорстких ланок, які сполучено між собою пружними 

зв'язками, останні можуть знаходитися як в стійкому, так і нестійкому стані 

рівноваги. У першому випадку нескінченно малі порушення стану рівноваги 

зникають після видалення чинників, що порушили їх. При нестійкому стані 

щонайменші відхилення системи від положення рівноваги приводять до 

наростання деформацій [5, 73-83 та ін.].  

На практиці під терміном "стійкість" зазвичай розуміється властивість 

системи мало відхилятися при мінімальних зовнішніх впливах" [73]. Таке 

визначення є найбільш загальним і з цієї точки зору відмінності між формами 

втрати стійкості неістотні.  

Як вже наголошувалося, наявність ЗНС неоднозначно впливає на несучу 

здатність металевих конструкцій. Дослідженням впливу ЗНС на роботу 

стиснутих елементів присвячено численні дослідження [5, 65-72, 84-98 та ін.]. 

Нижче приводиться коротка інформація про розвиток методів розрахунку 

конструкцій на стійкість. 

Перше серйозне теоретичне дослідження пружного центрально-

стиснутого стержня було зроблено Л. Ейлером в 1744 р., який отримав свою 

відому формулу для визначення критичної сили стиску, яку він назвав «силою 

колони». Л. Ейлер відзначав, що при  силі стиску, яка менша за «силу колони», 

стержень не може скривитися, а при перевищенні її викривлення стає 

неминучим [5, 73]. 

У зв'язку зі значним розширенням будівництва в XIX ст. проводилися 

численні експериментальні дослідження центрально стиснутих стрижнів – 

дерев'яних, сталевих, з литого заліза. Ці дослідження не підтвердили формули 
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Ейлера, особливо для стержнів середніх і малих гнучкостей. На основі цих 

випробувань з'явилися ряд емпіричних формул (Шварца–Ренкіна та ін.).  

У 1845 році бельгійський дослідник Є. Ламарль [5, 74] встановив, що 

межа пружності є межею для застосування формули Л. Ейлера. У 1889 році А. 

Консидер у Франції і Ф. Енгессер в Германії незалежно один від одного 

встановили повну застосовність формули Ейлера за умови прийняття замість 

модуля пружності дотичного модуля з діаграми стиску матеріалу при 

напруженнях, які дорівнюють осьовим критичним. В 1893 році Ф.С. Ясинський 

[78] вказав на помилку Ф. Енгессера, яка полягала в тому, що дотичний модуль 

дійсний лише в зоні довантаження. В частині, що розвантажується, слід 

приймати звичайний модуль пружності. З урахуванням поправки Ф.С. 

Ясинського, Ф. Енгессер в 1895 р. опублікував теорію подвійного модуля. 

Проте його дослідження не привернули широко уваги до тих пір, поки Т. 

Карман не провів серію ретельно поставлених експериментів з метою довести 

правильність припущень Ф. Енгессера. В результаті було отримано відому 

формулу Енгессера–Ясинського–Кармана [78], в якій замість модуля пружності 

фігурує приведений пластичний модуль, який залежить від пружно-пластичних 

властивостей матеріалу, навантаження і форми перерізу.  

Принципове значення для завдання стійкості стиснутих стержнів мало 

введене Ф.С. Ясинським поняття про вільну довжину. Це важливе поняття 

засновано на залежності між довжиною півхвилі стержня, що втратив стійкість, 

і величиною критичної сили. На понятті вільної довжини базується поняття 

гнучкості стержня, яке лежить в даний час в основі розрахункових методик для 

всіх без виключення випадків [78, 79].  

Наявність розбіжностей між експериментальними даними і теоретичними, 

які отримано за формулою Енгессера–Ясинського–Кармана, призвело до появи 

ряду нових пропозицій. 

В 1947 р. Шенлі [5, 77] на моделі Рідера (стержень з двома шарнірно 

закріпленими кінцями, який представлено у вигляді двох абсолютно жорстких 
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елементів, що сполучені посередині двома нескінченно малими стержнями з 

матеріалу дійсного стрижня) показав, що при центральному стиску стан 

стержня з викривленою віссю стає можливим після досягнення силою стиску 

величини Енгесерової сили, яку визначено по дотичному модулю, а силі стиску 

з формули Енгессера–Ясинського–Кармана відповідає нескінченне наростання 

прогинів. 

Грунтуючись на гіпотезі про ідеальний пружнопластичний матеріал з 

майданчиком текучості необмеженої довжини, Ф. Блейх [77] провів теоретичне 

дослідження роботи стиснуто-зігнутих стержнів. Замкнуте аналітичне рішення 

виявилося можливим лише для стержнів прямокутного перерізу. Було також 

знайдено наближене рішення, що дозволяє оцінити вплив форми поперечного 

перерізу стержня на стійкість. Суть наближеного методу полягала в заміні 

фактичної кривої вигину стержня синусоїдою при дотриманні умов рівноваги 

між зовнішніми та внутрішніми силами в середньому перерізі стрижня.  

Ю. Работнов [74, 79] такий же результат отримав для стержня 

прямокутного перерізу з матеріалу з лінійним зміцненням. 

Я.Г. Пановко [80] показав на моделі Рідера, що в матеріалі з лінійним 

зміцненням сила стиску, при якій можливі нескінченно великі прогини, менша 

визначеної по формулі Енгессера–Ясинського–Кармана і наближається до 

Енгесерової сили при зниженні межі пропорційності матеріалу. 

Ця пропозиція, що отримала в літературі назву «метод Енгессера–Шенлі», 

може претендувати на справедливість лише за умови безперервного зростання 

сили стиску в момент досягнення стержнем критичного стану. Сам стержень 

при цьому повинен випробовувати напружений стан, вельми близький до 

центрального стиску. Одночасне дотримання цих умов в стиснутих елементах 

будівельних конструкцій розглядається як вельми рідкісне, якщо не зовсім 

виключене, положення, оскільки при підході до критичного стану всі стиснуті 

стержні мають істотні викривлення. 

Другим випадком, коли метод Енгессера–Шенлі міг би претендувати на 
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справедливість, є випадок повільного зниження напруження стиску на початку 

розвантаження обжатого матеріалу. Можливість або неможливість такого 

явища може бути перевірена тільки прямими експериментами з різними 

матеріалами. 

М. Брошко висунув пропозицію про визначення критичної сили стиску по 

формулі Ейлера з підстановкою в ній замість модуля пружності величини 

січного модуля, яку обґрунтував результатами власних випробувань. Як відомо, 

наявність впливів, що вигинають, не впливає на величину критичної стискаючої 

сили для пружного стрижня, тому формула Ейлера справедлива і для стиснуто-

зігнутих пружних стрижнів. В найбільш загальному вигляді це було показано 

В.Власовим [76]. 

Стиснуто-зігнуті стержні будівельних конструкцій завжди втрачають 

стійкість після появи в них пластичних деформацій. Для визначення параметрів 

пластичної зони необхідно знати величину згинального моменту, а отже, і 

величину прогину. Через це визначення прогинів стиснуто-зігнутих стержнів є 

практично важливим завданням. 

Загальні теоретичні рішення, які засновано на інтеграції 

диференціального рівняння зігнутої осі стиснуто-зігнутого стержня, отримано 

лише для пружних стержнів і систем. Вони давалися в різний час Ф. 

Ясинським, М. Губером, А. Остенфельдом, Д. Юнгом, А. Криловим, Н. Снітко 

та ін. Найповніше ця задача стосовно окремих стержнів і стержньових систем 

вирішена М. Корноуховим [81]. 

Е. Хвалла [73, 77] поклав в основу свого рішення експериментальну 

діаграму роботи матеріалу. На основі гіпотези плоских перерізів він 

графоаналітичним методом знайшов форму викривлення осі та визначив 

критичну силу стиску як максимальну на діаграмі «навантаження–прогин», 

тобто методом граничної рівноваги. Справедливість отриманого рішення не 

викликає сумнівів, проте його громіздкість практично виключає можливість 

застосування такого підходу і не виправдовується наближеністю початкової 
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діаграми. 

К. Єжек [5, 77] спростив це рішення шляхом прийняття ідеалізованої 

пружнопластичної діаграми. Це дозволило отримати теоретичне рішення для 

різних напружених станів стержня. Проте отримані формули також виявилися 

достатньо громіздкими, а для їхнього спрощення було прийнято форму зігнутої 

осі у вигляді півхвилі синусоїди. Він отримав залежність критичного 

напруження від гнучкості у вигляді гіперболи Ейлера і горизонтальної прямої 

на рівні межі текучості (граничний випадок центрального стиску). Для 

практичних розрахунків він рекомендував розглядати центрально-стиснуті 

стержні як позацентрово стиснуті з невеликим ексцентриситетом порядка 0,1 

ядерної відстані. 

В. Пінаджан узагальнив свої дослідження в монографії [82], в якій 

розглянув позацентрово стиснуті і стиснуто-зігнуті стержні з матеріалу, що 

підкоряється ідеалізованій діаграмі з лінійним зміцненням. Напруження в 

довантажуваній і розвантажуваній зонах перерізу приймаються по діаграмі 

«навантаження–прогин». 

Запропоновані коефіцієнти для врахування форми поперечного перерізу 

дають результати, що узгоджуються з експериментом краще, ніж коефіцієнти 

Ф. Блейха [77]. Вони були прийняті з незначними уточненнями при складанні 

Норм і Технічних умов проектування сталевих конструкцій. 

У дослідженнях А. Геммерлінга [83] прийнято, що матеріал стержня має 

криволінійну діаграму «напруження–деформації». 

Показано, що критична сила стиску будь-якого стиснутого або стиснуто-

зігнутого стержня визначається його відпірністью – відхиленням від 

досягнутого стану рівноваги. Ця відпірність для пружного стержня 

визначається його жорсткістю на вигин EI і критична сила для такого стержня 

знаходиться по формулі Ейлера. 

У стадії пружнопластичності відпірність можна визначити по дотичному 

модулю в частині перерізу, що довантажується, і пружному модулю в тій 
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частині, що розвантажується. Таким чином, для граничного випадку 

центрального стиску справедлива формула Енгессера–Ясинського–Кармана. 

Для стиснуто-зігнутих стержнів величина відпірности визначається так само, 

проте для цього потрібно знати дійсний напружений стан в перерізах стержня, 

який змінний по його довжині. 

Для сталевих стержнів діаграма роботи може бути прийнята 

ідеалізованою пружнопластичною. В цьому випадку другий розрахунковий 

переріз обмежується пружним ядром. 

Відповідно до напруженого стану стержня, що безперервно змінюється в 

процесі навантаження, обидва розрахункові перерізи також безперервно 

змінюються із зростанням навантаження, що дає можливість врахувати 

нелінійний характер деформації стиснуто-зігнутих стержнів. 

Для практичних розрахунків стиснуто-зігнутих стержнів зігнута ось 

стержня може бути прийнятою у вигляді півхвилі синусоїди, чому відповідає 

постійна жорсткість по всій довжині. Порівняльні підрахунки показують, що 

таку жорсткість можна визначати по середньому перерізу стержня. При цих 

допущеннях критична сила стиску для всіх стиснутих і стиснуто-зігнутих 

стержнів визначається по формулі Ейлера з підстановкою в неї моменту інерції 

другого розрахункового перерізу для середнього перерізу стержня. Для 

сталевих стержнів це означає момент інерції пружного ядра. 

Запропоновані методи розрахунку стержнів на стійкість використано і 

при розрахунках з урахуванням ЗНС. В. Небилов [84] запропонував методику 

врахування впливу ЗНС при розрахунках стиснутих елементів на стійкість. 

Необхідно було знайти додаткове критичне навантаження від опору зон із ЗН 

розтягу бічному викривленню, яку для даного елементу можна вважати 

величиною постійною, яка не залежить від навантаження. Значення критичного 

навантаження зростає при збільшенні моменту інерції цих зон, тобто при 

видаленні зон розтягу від нейтральної осі перерізу та зростання розмірів самих 

зон. 
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Для визначення параметрів ЗНС необхідно знати величини зон ЗН розтягу 

в районі зварних швів. Це не являє собою особливих утруднень і легко 

реалізується на практиці. В цій же роботі наведено алгоритм розрахунку 

стиснутих елементів на стійкість, що супроводжується числовим прикладом на 

основі експериментальних досліджень [85]. Відмічено задовільне узгодження 

експериментально отриманих результатів з результатами виконаних 

розрахунків. 

Результати експериментальних досліджень і застосування методу 

"фіктивних" температур для розрахунку несучої здатності позацентрово 

стиснутих елементів двотаврового і коробчатого перерізів приведені в роботі В. 

Ігнат'євої [86]. Було виконано кількісну оцінку впливу на деформативність 

погонної енергії зварювання внаслідок зменшення катетів швів. Випробуванням 

піддавалися позацентрово стиснуті елементи складеного перерізу. Теоретично й 

експериментально було виявлено вплив величини і характеру розподілу ЗН на 

величину деформацій при поздовжньому вигині. 

На основі отриманих результатів досліджень встановлено, що 

деформативність позацентрово стиснутих елементів двотаврового і коробчатого 

перерізу із зменшенням погонної енергії зварювання (і відповідним 

зменшенням катетів швів) стає меншою. Несуча здатність елементів з меншим 

катетом шва була вищою, ніж у елементів з великим катетом, що є результатом 

переходу матеріалу поясів в пластичний стан на ранішому етапі навантаження 

внаслідок наявності великих по величині ЗН стиску. Зниження 

деформативности та підвищення несучої здатності досягаються шляхом 

наплавлення валиків на кромки поясів. Наплавлення може бути замінено 

прогріванням кромок до температур вище за критичну точку Ас3. 

Результати досліджень стержнів із ЗН в перерізах, що виникають при 

виготовленні, опубліковано в збірці матеріалів ХIII Конгресу Міжнародного 

інституту зварювання [87-91]. В роботі [89] викладено результати досліджень 

конструкцій з прокатних профілів типу Grey і зварних профілів. Крім того, 
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випробуванням піддавалися зразки з наплавленням валиків на кромках поясів. 

Результати випробувань свідчать, що при гнучкості =80 критичне 

навантаження може змінюватися від 95 до 145 т у зварних і від 95 до 135 т у 

прокатних елементах після наплавлення валиків на кромках. Ці висновки не 

протидіють результатам досліджень [85] і добре узгоджуються з теоретичними 

уявленнями про роботу стиснутих елементів із ЗН. Аналогічні результати 

наведено в роботах [90, 91]. 

У роботі І. Байкової [92] розглянуто елементи з симетричними 

перерізами, коли ЗН розтягу пружнопластичних зон дорівнюють межі 

текучості. При стиску елементів зварювальні напруження зменшуються. 

Зменшення ЗД і ЗН при дії навантаження розтягу відбувається за рахунок 

створення пластичних деформацій подовження. За результатами проведених 

досліджень зроблено висновки про можливість регулювання ЗНС.  

У роботі Г. Бєльського [93] наведено, що в елементах різного профілю 

(двотаврового, кільцевого, трубчастого, прямокутного) є ЗН від зварювання, 

плющення, холодної правки тощо, що впливають на їхню несучу здатність і 

деформативність. Наведено епюри ЗН і показано, що їхні найбільші значення 

можуть досягати величин порядку 0,8т. При отриманні залежностей, що 

описують поведінку елементів під навантаженням, прийнято традиційні 

допущення про малі прогини в порівнянні з довжиною елементу, гіпотези 

плоских перерізів, яку врівноважено по перерізу і постійній по довжині епюрі 

ЗН тощо. Проміжні значення розрахунків представлено у вигляді графіків. 

Дослідження попередньо напружених різними способами зварних 

двотаврів виконувалися на кафедрі будівельних конструкцій ДонДТУ. Було 

проведено випробування центрально-стиснутих елементів, які було попередньо 

напружено ЛТВ (розігрівом кромок поясів до температури 850...950 оС з 

подальшим охолодженням на повітрі). Ширина зони розігрівання кожної 

кромки складала приблизно 20 мм при загальній ширині поясу 300 мм [5, 94, 95 

та ін.]. В результаті випробувань на позацентровий стиск було встановлено 
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істотне збільшення критичних навантажень (до 40 %) для попередньо 

напружених таким способом елементів в порівнянні з контрольними зразками.  

Дослідження Л. Шкуракова [96] присвячено вдосконаленню методик 

розрахунку стиснутих елементів з урахуванням ЗНС, що виникає після 

плющення і розвитку пластичних деформацій. Об'єктами досліджень були 

позацентрово стиснуті з ексцентриситетами в двох площинах елементи з Н-

подібних і кутикових профілів. Було розроблено алгоритми та програми 

розрахунку на ЕОМ НДС і несучої здатності елементів таких профілів. 

Експериментальним дослідженням піддавалися зразки з алюмінієвих 

пресованих кутикових профілів. Було визначено граничне навантаження, 

переміщення і кути повороту. Зразки випробовувалися комплексно, за єдиною 

методикою в умовах обмеженої депланації кінцевих перерізів. 

За результатами виконаних досліджень отримані нові кількісні дані й 

якісні оцінки вигинисто-крутильної форми втрати стійкості зразків. 

У роботах [5, 97-108 та ін.] наведено методики експериментального 

визначення та розрахунку ЗНС сталевих двотаврових елементів, що виникає 

після термічного розрізання заготовок при розкроюванні, зварюванні поясних 

швів і регулювання ЛТВ (в т.ч. і на частині довжини), а також його впливу на 

роботу конструкцій під навантаженням на всіх стадіях навантаження, в тому 

числі і роботу в закритичній (після втрати стійкості) області. При розробці 

методик було прийнято традиційні передумови і допущення про роботу 

конструкцій з пружнопластичних матеріалів. Деформації стиснутих елементів 

розглядалися в площині меншої або більшої жорсткості. Шляхом моделювання 

визначено область раціонального застосування і наведено пропозиції для 

спрощеного розрахунку з використанням рекомендованих ДБН В.2.6-198:2014 

[32] і ДБН В.2.3-14:2006 [109] методик з поправкою на вплив ЗНС, який 

виникає при виготовленні. 

В чинних нормативних документах, зокрема в ДБН В.2.6-198:2014 [32] і 

ДБН В.2.3-14:2006 [109], серйозних пропозицій по по врахуванню впливу ЗНС 
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не наведено. В ДБН В.2.3-14:2006 [109] наведено пропозиції щодо врахування 

впливу ЗСН при розрахунках на стійкість елементів із прокатних і зварних 

двотаврів шляхом введення знижуючих коефіцієнтів подовжнього вигину, але 

відсутня методика визначення ЗНС.  

На підставі проведеного огляду можна зробити висновок про необхідність 

розробки розрахункових методів визначення ЗНС, що виникає в сталевих 

конструкціях при виготовленні та подальшому вирівнюванні або посиленні 

шляхом ЛТВ, і його впливу на несучу здатність і деформативність конструкцій 

(розрахунки за граничними станами першої та другої груп). Відомі результати 

експериментальних досліджень спільно з власними дослідженнями автора 

будуть використані для перевірки розроблених методів розрахунку з 

урахуванням впливу ЗНС. 

 

1.4. Висновки і завдання досліджень 

 

Все вищенаведене дозволило зробити наступні висновки. 

1. ЗН викликані технологічними процесами при виготовленні та 

посиленні конструкцій. В гарячекатаних профілях поява ЗН пов'язана з 

нерівномірним охолоджуванням після прокатки. Поява ЗН в зварних профілях 

викликана нерівномірним нагрівом і охолодженням ділянок елементів при 

розкроюванні листового прокату і зварюванні.  

2. Встановлено, що в елементах, в яких на кромках поясів є ЗН стиску, 

несуча здатність істотно знижується в порівнянні з елементами без ЗН. В 

чинних нормативних документах (ДБН В.2.6-198:2014 [32] і ДБН В.2.3-14:2006 

[109]) відсутні рекомендації щодо визначення ЗН та їхнього врахування при 

розрахунках на стійкість. У ДБН В.2.3-14:2006 [109] наведено пропозиції щодо 

врахування впливу ЗНС при розрахунку елементів із прокатних і зварних 

двотаврів на стійкість шляхом введення знижуючих коефіцієнтів подовжнього 

вигину, проте відсутня методика визначення ЗНС. 
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3. Проводилися численні дослідження поведінки двотаврових колон. Було 

встановлено, що шляхом наплавлення валиків по всій довжині елемента може 

бути досягнуто збільшення несучої здатності колон, що деформуються як в 

площині більшої, так і меншої жорсткості. 

4. Результатів досліджень ЗНС, що виникає після вирівнювання елементів 

шляхом ЛТВ, і його впливу на стійкість в доступній автору літературі не 

виявлено. Очевидно, що вплив ЗНС може бути істотним і привести до 

обвалення конструкцій в процесі виконання посилення. 

Зроблені висновки визначили наступні завдання досліджень. 

1. Узагальнити результати теоретичних і експериментальних досліджень в 

області визначення ЗНС і його впливу на стійкість сталевих елементів 

двотаврового перерізу, обґрунтувати доцільність вирівнювання заздалегідь 

викривлених сталевих елементів шляхом ЛТВ шляхом наплавлення холостих 

валиків. 

2. Удосконалити розрахункові методи визначення ЗНС, що виникає в 

сталевих елементах після вирівнювання, а також його впливу на стійкість. 

3. Розробити методику та провести експериментальні дослідження ЗНС, 

що виникає в сталевих елементах після вирівнювання ЛТВ шляхом наплавлення 

холостих валиків. 

4. Провести експериментальні дослідження впливу ЗНС, що виникає після 

вирівнювання ЛТВ шляхом наплавлення холостих валиків і за допомогою 

домкратів пресу, на стійкість стиснутих елементів. 

5. Впровадити отримані в ході виконання роботи результати при рішенні 

практичних завдань. 
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РОЗДІЛ  2 

СТІЙКІСТЬ ВИКРИВЛЕНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПІСЛЯ ВИРІВНЮВАННЯ 

 

2.1. Загальні положення 

 

Робота посилюваних конструкцій надзвичайно складна і залежить від 

багатьох чинників як конструктивного, так і технологічного порядку. При 

розробці методів розрахунку посилюваних стержневих систем це обумовлює 

необхідність відмови від врахування ряду другорядних чинників і внесення 

передумов, які спрощують розрахунки [5, 7]. 

Вибір схеми посилення стержневих конструкцій є багатоваріантним 

завданням. Враховуючи сучасний рівень розвитку методів оптимального 

проектування конструкцій і різноманіття можливих схем і прийомів 

посилення, розробку загального підходу до завдань оптимізації можна 

вважати справою майбутнього. Рішення в рамках такого підходу 

ускладнюється ще і тим, що основним критерієм оптимальності посилення 

часто виступає не економія матеріалу або зниження вартості комплексу робіт 

із посилення, а забезпечення найбільшої його технологічності. При цьому, під 

технологічністю розуміється не зручність проведення робіт, а можливість їх 

здійснення без зупинки виробництва в мінімальні терміни з метою зниження 

економічних втрат підприємства при реконструкції [7]. 

Посилення нарощуванням перерізу необхідно проводити для 

елементів, які є відносно рівними. Забезпечення щільного прилягання 

елементу посилення до конструкції, яку необхідно посилити, з подальшим 

зварюванням дозволяє забезпечити надалі надійну роботу складеного 

перерізу і, навпаки, приварювання елементу посилення до зігнутої 

конструкції може звести нанівець весь очікуваний ефект. 

Через усе вищенаведене передбачається, що йдеться про розрахунок 

посилення конструкції за цілком певною схемою із заздалегідь заданими 
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параметрами і при відомих впливах на неї. Зокрема, наявність ЗНС, який 

обумовлено зварюванням та іншими видами ЛТВ (наприклад, при 

вирівнюванні), сприятиме збільшенню або зменшенню несучої здатності, а 

значить і збільшенню або зменшенню терміну служби (ресурсу) конструкції. 

При розрахунках величину початкового навантаження визначають за 

результатами обстеження. При неможливості визначення величини 

початкового навантаження на момент посилення її розрахункове значення 

визначається з урахуванням коефіцієнтів надійності за навантаженням.  

Розрахунок посилених конструкцій на навантаження, що 

прикладаються після посилення, здійснюється при самих невигідних 

комбінаціях (сполученнях) цих навантажень з початковими навантаженнями і 

зусиллями попереднього напруження, а також з урахуванням наявності ЗНС. 

Іноді необхідно враховувати наявність викривлення при приварюванні 

елементів посилення, падіння величини попереднього напруження, зняття 

частини або усього початкового навантаження [7]. 

У більшості випадків при розрахунках конструкції будівель та споруд 

розбивають на плоскі стержневі системи, аналіз роботи яких проводиться 

незалежно один від одного. До посилюваних конструкцій такий підхід 

можливий не завжди і тільки з деякими обмовками. Наявність захисних 

конструкцій, настилів перекриттів або покриттів, систем зв'язків часто 

обумовлює спільну роботу конструкцій до посилення, в процесі його 

здійснення і після нього. Можливість перерозподілу частини зусиль на 

конструкції, які примикають до посилюваних, може зробити істотний вплив 

на роботу посилених конструкцій. 

Надалі розглядатимуться тільки плоскі стержневі конструкції, для яких 

умови роботи і схеми посилення допускають визначати їхній НДС без 

урахування інших елементів. В деяких випадках врахування перерозподілу 

зусиль може, як і для звичайних конструкцій, здійснюватися за ускладненою 

методикою шляхом розрахунку НДС конструкцій з використання ПК МСЕ. 
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Перерізи елементів приймаються у вигляді прокатних чи зварних двотаврів або 

у вигляді квадратних (прямокутних) труб.  

Стійкість плоскої форми вигину стиснутих елементів передбачається 

забезпеченою існуючими або додатково встановленими зв'язками. Можливі 

деформації елементів з площини дії сил, які викликані наявністю початкової 

недосконалості або випадкових впливів, вважаються досить малими і такими, 

що не роблять істотного впливу на розподіл зусиль в стержневій системі та на 

її несучу здатність. 

При оцінці НДС посилених елементів конструкцій приймаються 

загальноприйняті гіпотези. Найважливішими з них є допущення про малий 

вплив поперечних деформацій та гіпотеза плоских перерізів. 

Експериментальні дослідження роботи зварюваних елементів і елементів, що 

посилюються під навантаженням шляхом збільшення перерізів [7], показали, 

що відхилення від лінійного закону розподілу деформацій мають місце в 

основному в зонах, що безпосередньо примикають до зварних швів. 

Незначність цих відхилень і мала протяжність вказаних зон у порівнянні з 

розмірами перерізів дозволяють зробити висновок про допустимість 

застосування гіпотези плоских перерізів в теоретичних дослідженнях. 

При розрахунках на ЕОМ може бути використана будь-яка діаграма 

роботи матеріалу, що задана в аналітичній формі або у вигляді деякої кусочно-

лінійної функції. Проте, враховуючи орієнтацію методів розрахунку на 

практичні завдання посилення, надалі буде використано уявлення про 

матеріал посилюваних конструкцій як про ідеальний пружно-пластичний або 

матеріал з лінійним зміцненням. Таке представлення дозволяє у ряді випадків 

спростити розрахунок і скоротити витрати часу на його виконання без 

помітного зниження точності результатів. Криволінійність діаграми роботи 

сталі може позначитися лише при оцінці стійкості центрально-стиснутих 

стержнів в певному діапазоні гнучкостей. Проте ідеальний випадок 

центрального стиску, особливо при посиленні стержнів із застосуванням 
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зварювання, є абстракцією. Як показано в [7], при розрахунку посилення 

центрально-стиснуті стержні повинні розглядатися як позацентрово 

стиснуті з деяким випадковим ексцентриситетом (не меншим за 1 см [32]). Для 

стиснуто-зігнутих, розтягнутих і згинаних елементів окреслення діаграми 

роботи сталі робить дуже малий вплив на результати розрахунку. Модель 

ідеального пружно-пластичного тіла придатна для маловуглецевих сталей, 

оскільки обмеження величин залишкових пластичних деформацій, покладено в 

основу чинних норм розрахунку міцності сталевих конструкцій [32, 109], у 

більшості випадків не дозволяє використовувати область самозміцнення таких 

сталей за межею текучості. Для високоміцних сталей доцільніше 

використовувати модель тіла з характеристиками, які зміцнюються. На 

точність оцінки несучої здатності конструкцій значно більший вплив робить 

розкид і усереднювання характеристик міцності, ніж спосіб апроксимації 

діаграми роботи сталі. 

При практичних розрахунках посилення, після віднесення матеріалу 

конструкцій до певної марки і категорії сталі, значення межі текучості 

зазвичай приймають таким, що дорівнює розрахунковому опору yR . Такий 

підхід правомірний, коли проектується посилення деякої групи однотипних 

елементів або конструкцій, в межах якої можливий значний розкид механічних 

характеристик. Дійсні характеристики міцності кожного окремо взятого 

елементу, як правило, перевищують їхні розрахункові значення, що 

встановлюються нормами з дуже високою мірою забезпеченості. При 

розрахунку посилення конкретної конструкції значення yR  для її елементів 

можуть набувати і вищі значення за величини, яку визначають норми. Проте 

слід підкреслити, що в цьому випадку обробку результатів випробувань 

зразків треба здійснювати статистичними методами, враховуючи не лише 

середні вибіркові значення вимірюваного параметра, але й межі його 

варіювання, які викликані мінливістю параметра, погрішностями 

вимірювальних приладів і способів виміру. 
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Ряд досліджень (зокрема, [5, 7]) показали, що досить достовірну оцінку 

межі текучості сталі можна отримати і непрямими методами, наприклад 

випробуванням твердості по Бринеллю. Для сталей між твердістю і межею 

текучості існує тісний кореляційний зв'язок, що дозволяє використовувати 

непрямі методи визначення механічних характеристик для практичних цілей. 

Особливості розрахунку посилених стержневих систем пов'язані, в 

першу чергу, з порушенням «природного» характеру їхньої деформації, 

особливо при посиленні під навантаженням. У зв'язку з цим основну увагу 

надалі буде приділено питанням визначення НДС посилених систем в процесі 

посилення та подальшої роботи. При оцінці стійкості посилених конструкцій і 

місцевої стійкості їхніх елементів немає необхідності розробки особливого 

підходу, оскільки після визначення НДС стержневої системи аналіз її несучої 

здатності може проводитися на основі звичайних методів. 

Незважаючи на спрощення й ідеалізацію розрахункових схем посилених 

конструкцій, завдання їхнього розрахунку залишаються складними і у 

більшості випадків можуть бути реалізовані тільки на ЕОМ. Однією з 

особливостей таких розрахунків є необхідність моделювати і технологію 

посилення, оскільки вона може зробити істотний вплив на роботу посилених 

систем. Чисельні розрахунки дозволяють отримувати рішення конкретних 

задач тільки при заданих параметрах системи, її початкових і граничних 

умовах і певній технології виконання робіт. Чисельне моделювання подібно до 

натурного експерименту, але воно допускає диференційовано оцінити вплив 

любого чинника на роботу посиленої системи та її елементів [5, 7]. 

Узагальнення результатів чисельних досліджень в цих умовах 

представляється особливо важливим. Воно дозволяє намітити основу для 

розробки наближених методів розрахунку, в рамках яких допустимо 

враховувати вплив лише домінуючих чинників. Наближені методи можуть 

спиратися і на додаткові передумови, які дозволяють спрощувати розрахунок, і 

вплив яких на результати розрахунку оцінюється зіставленням з «точним» 
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рішенням на ЕОМ або даними натурних експериментів. 

Між тим, існуючі розрахункові методики, в першу чергу, ДБН В.2.6-

198:2014 [32] і ДБН В.2.3-14:2006 [109], не враховують можливості підвищення 

або зниження несучої здатності стиснутих елементів після наплавлення зварних 

швів на кромках поясів. 

 

2.2. Основні переумови і допущення 

 

Методики визначення НДС стиснутих елементів з урахуванням впливу 

ЗНС і його впливу на стійкість, розроблено за наступних передумов [5, 66]. 

1. Розглядаються тільки поздовжні напруження xσ . Поперечні 

напруження yσ  і дотичні xyτ  вважаються такими, що дорівнюють нулю. 

2. Деформації визначаються гіпотезою плоских перерізів. 

3. Модуль пружності, модуль зсуву і коефіцієнт Пуассона сталі постійні в 

усьому діапазоні температур [66]. 

4. Залежність межі текучості сталі від температури схематизована за 

типом, показаним на рис. 2.1. На цьому рисунку:   температура нагріву. 

5. Матеріал елементів (сталь) є однорідним пружно-пластичним 

матеріалом (рис. 2.2). На цьому рисунку:  syel /ERε  умовна максимальна 

пружна деформація ( sy E,R  відповідно розрахунковий опір і модуль 

пружності сталі). 

6. Зварювані пластини шириною В вважаються досить довгими, щоб 

можна було використовувати розподіл температур (рис. 2.3 [5], рис. 7.8 [66]); 

температура по товщині пластини розподіляється рівномірно.  

7. ЗН внаслідок прокатування (у загальному випадку) нехтують, 

зважаючи на їхню відносну малість, а також складну і непередбачувану 

орієнтацію. 
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Рис. 2.1. Коефіцієнти зниження для вуглецевої сталі за підвищеної температури 

(рис. 2 [110]) 

 

 

 

Рис. 2.2. Діаграми ""    сталі [5, 111, 112]: 

1 –ідеалізована; 

2 – уніфікована 
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Рис. 2.3. Епюра поздовжніх деформацій і поле температур [5, 66]: 

а) епюра подовжніх деформацій в перерізі;  

б) поле температур при зварюванні 

 

8. ЗНС (епюри залишкових напружень ЗН і деформацій ЗД) приймаються 

ідеалізованими. Елемент двотаврового перерізу умовно розчленовується на 

смуги [5, 95]. ЗНС визначається як у смузі, яку зварено встик (пояси балки при 

наплавленні зварних швів), так і в смузі з наплавленими валиками на кромках 

(стінка при наплавленні зварних швів і поясу при термічних впливах по 

кромках). ЗНС в поясах і стінці при наплавленні зварних швів або при інших 

видах термічних впливів показано на рис. 2.4, 2.5, 2.6 [5]. Смуги нагріваються 

тією долею тепла, яка відводиться в пояси і стінку. 
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Рис. 2.4. Ідеалізована схема розподілу ЗД (а) і ЗН (б) в поясах при зварюванні 

поясних швів 

 

 

 

Рис. 2.5. Ідеалізована схема розподілу ЗД (а) і ЗН (б) в поясах при термічних 

впливах на кромках 
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Рис. 2.6. Ідеалізована схема розподілу ЗД (а) і ЗН (б) в стінці при зварюванні 

поясних швів 

 

На цих рисунках: 
   f

res,str
f

res,str ,σε - відповідно зони залишкових деформацій 

розтягу (ЗРД) і залишкових напружень розтягу (ЗРН), що виникають в поясах 

при зварюванні поясних швів; 
   f

res,com
f

res,com,σε - відповідно зони залишкових 

деформацій стиску (ЗСД) і залишкових напружень стиску (ЗСН), що виникають 

в поясах при зварюванні поясних швів; 
   'f

res,str
'f

res,str ,σε  - відповідно ЗРД і ЗРН, що 

виникають в поясах при термічній дії на кромках; 
   'f

res,com
'f

res,com,σε - відповідно 

ЗСД і ЗСН, що виникають в поясах при термічній дії на кромках; 
   w

res,str
w

res,str ,σε - 

відповідно ЗРД і ЗРН, що виникають в стінці при зварюванні поясних швів;  

   w
res,com

w
res,com,σε - відповідно ЗСД і ЗСН, що виникають в стінці при зварюванні 

поясних швів. Одиниця виміру напружень – МПа. Знак «+» відповідає 

напруженням розтягу, знак «-» – напруженням стиску. 

9. Досліджується стійкість II роду (деформації та прогини зростають з 
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початку додатка навантаження).  

10. У разі знакозмінного навантаження або розвантаження деформація 

спочатку відбувається в системі координат "" 11 M  і "" 11 fP   (рис. 2.7). 

Розвантаження розпочинається з точки 1p  і кривизни 1,p  ( 2,p , …, ip, ) або 

прогину 1,pf  ( 2,pf , …, ipf , ) і жорсткість розрахункового перерізу в цій точці 

при розвантаженні рівна redsred IEB  , где  redb IE  "пружна" жорсткість 

перерізу. Деформація елементу проходить в новій системі координат 

"" 1,21,2 M  ( "" 2,22,2 M , …, "" ,2,2 iiM  ) або "" 1,21,2 fP   ( "" 2,22,2 fP  , …, 

"" ,2,2 ii fP  ) по кривій 2 (рис. 2.7); знаходження жорсткостей перерізів при 

розвантаженні аналогічно знаходженню жорсткостей при одноразовому 

навантаженні [111, 112], тобто 

jijiji / M B ,,2,,2,,2  ,     (2.1) 

де jijiji ,M,B ,,2,,2,,2   відповідно жорсткість, згинальний момент, і кривизна i-

го перерізу в системі координат "" 1,21,2 M  ( "" 2,22,2 M , …, "" ,2,2 iiM  ).  

 

  

а) б) 

Рис. 2.7.  Діаграми "" M  (а) і "" fP   (б) при небагаторазово повторних і 

знакозмінних режимах навантаження і при розвантаженні 



 65

Індексація у формулі (2.1): 2 - крива розвантаження; i - номер етапу 

розвантаження; j - поточні значення параметрів (жорсткості, згинальні моменти, 

кривизни) на i-му етапі розвантаження. При подальшій деформації крива 

розвантаження 2 співпадає з кривою 3 навантаження у зворотному напрямку.  

Залежність "" M  у системі координат "" ,2,2 iiM   з достатньою для 

розрахунків точністю може бути описана кубічним рівнянням або 

апроксимована методом найменших квадратів. У разі небагаторазово 

повторного навантаження (рис. 2.7) після розвантаження (досягнення точок 

1,0 , 2,0 , …, i,0  на осі абсцис, для яких 00 M ), подальше навантаження 

робиться по кривій 4, і початкова жорсткість розрахункового перерізу в цій 

точці при подальшому навантаженні дорівнює redsred IEB  . Крива 4 надалі 

співпадає з кривою 1. 

11. Закріплення елементу забезпечує збереження плоскої форми вигину 

(вигинисто-крутильна форма втрати стійкості неможлива). Можливість 

вигинисто-крутильної форми втрати стійкості оцінюється за методикою, яку 

викладено в підрозділі 10.2 ДБН В.2.6-198:2014 [32]. 

12. Деформація елементу відбувається в площині мінімальної або 

максимальної жорсткості.  

13. Деформації подовжньої осі і зближення кінців стиснутого елементу 

під навантаженням малі в порівнянні зі зростанням прогину (можна 

скористатися наближеним виразом для кривизни). 

14. Зони залишкових розтягуючих напружень представлені у вигляді 

зовнішніх сил, значення яких змінюються в процесі навантаження. 

15. Деформований стан перерізів стиснутого елементу характеризується 

кривизною  . 

16. Граничний стан стиснутого елементу вважається досягнутим, якщо: 

- досягнуто максимум на кривій стану (граничний стан першої групи), 

тобто виконано критерій (рис. 2.8) 
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,
df
dql 0       (2.2) 

де lq - модуль вектору силового впливу; f - характерне переміщення 

конструкції; 

 

 

 

Рис. 2.8.  Діаграми стану системи 

 

- зруйнований переріз елементу (втрата місцевої стійкості стиснутого 

поясу, стінки або досягнуто максимальної величини деформацій в стиснутому 

поясі - граничний стан першої групи); 

- сталася втрата стійкості форми, що призводить до утруднення 

нормальної експлуатації (граничний стан другої групи). 

Рішення задачі можливе в умовно-наближеному і умовно-точному 

варіантах. При умовно-наближеному рішенні форма зігнутої осі приймається у 

вигляді півхвилі синусоїди. Вплив закріплення кінців враховується 

коефіцієнтом приведення довжини. 
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2.3. Визначення прогинів, вигинів і несучої здатності сталевих елементів після 

вирівнювання 

 

Умовно-наближене рішення базується на понятті кривизни «другого 

розрахункового перерізу» (за А.В. Геммерлінгом [83]). З урахуванням 

прийнятої передумови про синусоїдальну форму зігнутої осі елементу не 

представляє утруднень визначення вигину і величини критичного 

навантаження. Вигин елементу визначається за формулою [5]: 

,
π

)(L
у

2

2 
       (2.3) 

де у – вигин елементу в напрямку осей Х або Y; L ,  – відповідно приведена 

довжина і кривизна елементу в напрямку осей Х ( xL , x ) або Y ( yL , y ). 

При умовно-точному рішенні форма зігнутої осі описується рівняннями 

методу початкових параметрів і вимагає визначення величин кривизни 

перерізів в усіх точках, на які розбита довжина елементу L  [5]:  
















1

2
1

12

2

11

6

43
6

1

i

j
idij

i

)δ(δq]j)(i

)i[(
n

L

n

i
Lyy





;  (2.4) 

,)(
n

L i

j
iji 









1

2
11 2

2
     (2.5) 

де iy - спільне переміщення i -ої точки осі балки і i -ої опори (рис. 2.9), яке 

визначається як різницю повного переміщення вказаної точки балки і 

вимушеного переміщення опори iδ  (для точок балки в прольоті 0i  );  i  - 

кривизна i -го перерізу балки; i - кут повороту i -го перерізу балки; n - 

кількість ділянок, на які розбита довжина балки L  (при виборі числа ділянок 
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слід враховувати, що точність підвищується при  n . Для практичних цілей 

досить, якщо h
Ln  , де h  - висота балки). 

 

 

 

Рис. 2.9. Розрахункова схема системи, що згинається 

 

Підставлення значень кривизни в рівняння (2.4) і (2.5) з одночасним 

врахуванням умов на кінцях призводить до визначення прогинів точок осі. 

При цьому вважається, що місцева стійкість поясів і стінки 

забезпечується. При корозійному зносі, позацентровому додатку зусиль тощо 

потрібна перевірка виконання умов забезпечення місцевої стійкості. 

Слід видмітити, що за допомогою формул (2.3) або (2.4) і (2.5) можна 

визначити не тільки вигин конструкції при вирівнюванні, але й навпаки, вигин 

відносно рівних елементів посилення (як правило, сталевих балок) для 

включення в роботу при посиленні експлуатованих балок або плит. 

Згідно пропозицій [5], було розроблено методику визначення площ зон 

ЗН, відповідно до якої (рис. 2.10): 

- площі зон ЗН розтягу відповідно в поясах ( t,  fA ) і стінці ( t, wA ) у 

районі зварного шва (см2): 

    ;22810 2
fwffft,  f ttkδkK,A     (2.6) 

;/, fftt,  f tAd         (2.7) 

  ;2810 2
wffwt, w tkδkK,A     (2.8) 
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;/, wwtt,  w tAd       (2.9) 

- площа зон ЗН розтягу на кромках поясів, обумовленим наплавленням 

зварного шва: 

 

 

Рис. 2.10.  До визначення величин зон ЗРН при наплавленні валиків і вогняному 

різанні 

 

;ta ,A' ft, f  146      (2.10) 

;/'
,

'
, fftft tAd         (2.11) 

В формулах (2.6)…(2.11): fk – катет зварного шва (см); a– ширина зони 

термічного розігріву до температури плавлення металу при вогняному різанні 

або приведена висота катета зварного шва ( δa=k f  ) з урахуванням товщини 

проплавлення основного металу (см); ffww t,b,t,h – розміри поперечного 

перерізу двутавра; wf K,K – коефіцієнти розподілу енергії зварки на пояси і 

стінку; δ – глибина проплавлення основного металу (0,2.0,4 см – при 

напівавтоматичному зварюванні та 0,3.0,6 см – при ручному зварюванні. 
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Знайдені величини зон ЗН розтягу надалі можуть бути використані при 

визначенні ЗН стиску в елементах двотаврового перерізу.  

Зони ЗН розтягу в двотаврових перерізах, які обумовлені зварюванням,  

викликають появу ЗН стиску в решті частини перерізу. Для елементів 

складеного двотаврового перерізу, що згинаються, визначення ЗНС є 

складнішим завданням, в порівнянні із стиснутими елементами через 

відсутність для більшості форм рівноваги симетрії щодо однієї з осей.  

Подальші розрахунки можливі за умов прийняття наступних передумов 

[5]. Вважається, що розподіл залишкових напружень в полках і стінках 

двотаврів при несиметричному наплавленні холостих валиків відповідає 

схемам, які наведено на рис. 2.11. 

  

 

 

Рис. 2.11. Розподіл залишкових напружень в перерізах двотаврових елементів 

при наплавленні холостих валиків на кромках одного пояса двотавра (а) і на 

опуклих кромках обох поясів (б) 

 

За таких умов необхідно визначити параметри залишкових напружень. В 

першому наближенні ці параметри можна отримати при розгляді рівнянь 

рівноваги перерізу ( 0,0 0  MX ). Після отримання величин напружень 

необхідно уточнити параметр yk  згідно припущення на рис. 2.11 [5]. 
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Після уточнення величин залишкових напружень необхідно розрахувати 

величину кривизни при виправленні: 

fs

sr

bE 



       (2.12) 

Підставлення величини кривизни в рівняння (2.3) або (2.4), (2.5) 

дозволить знайти вигин елемента при виправленні. 

Загальний алгоритм рішення задачі визначення несучої здатності 

елементу, що деформується в площині більшої або меншої жорсткості, може 

бути представлений в наступному виді (алгоритм «ВИГИН-СТИСК»). 

1. Примають: геометричні розміри елементу, технологічні параметри 

(катет шва, наявність наплавлення валика або прогрівання кромок, початкового 

вигину), характеристики міцності і деформативності матеріалів, умови на 

кінцях і ексцентриситет навантаження. 

2. Обчислюють розподіл ЗН в перерізах двотаврових елементів по 

відомих пропозиціях, наприклад, [5]. Розраховують НДС перерізу після 

наплавлення валиків на опуклих кромках.  

3. Задаються радіусом кривизни перерізу jρ , де j- номер етапу 

розрахунку. Знаходять величину кривизни по формулі: 

.
1

j
j 

        (2.13) 

4. При умовно-наближеному рішенні приймають кривизну другого 

розрахункового перерізу j  і обчислюють прогин елементу за формулою (2.3) 

або формулами (2.4), (2.5). 

Умови на кінцях елементу враховуються коефіцієнтом приведення 

довжини або умовами на кінцях у формулі (2.5). 

5. Знаючи кривизну розрахункового перерізу і прогин елементу, 

знаходять величину діючого подовжнього зусилля, використовуючи відомі 

рівняння рівноваги внутрішніх і зовнішніх сил в перерізі: 
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   .0M i 0X 0   

6. Послідовно уточнюючи параметри НДС «другого розрахункового 

перерізу», а при умовно-точному рішенні - кривизни усіх перерізів, окрім 

найбільш навантаженого, для якого  ji    (де i – номер перерізу по довжині 

стержня), отримують опорну (j) точку залежності "f"P   («навантаження-

прогин»).  

7. Змінюють радіус кривизни найбільш навантаженого перерізу 

Δρρρ jj 1  ( Δρ  крок по радіусу кривизни) і по формулі (2.12) знаходять 

кривизну 1j . 

8. Роблять обчислення за пунктами 5 та 6 алгоритму і набувають нового 

значення опорної (j+1) -ої точки кривої "f"P  . 

9. Порівнюють значення навантаження Р на двох суміжних етапах 

розрахунку : 

- якщо  ,PP jj 01   роблять обчислення по пункту 7; 

- якщо  ,PP jj 01   повертаються на попереднє значення радіусу 

кривизни jρ , змінюють Δρ,Δρ  50  і продовжують обчислення по пункту 7. 

Розрахунок вважається закінченим після виконання умови: 

η,
P

PP

j

jj 
1

     (2.14) 

де 0100010 ,,η   – параметр, який визначає точність розрахунку. 

Подальший розрахунок при кривизні, що збільшується, дозволяє 

отримати точки на спадаючій (після втрати стійкості стиснутого елементу) гілці 

кривої деформації "f"P  . 

Наявність таких даних дозволяє отримати залежності «навантаження-

прогин» заздалегідь деформованого елементу після вирівнювання.  
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2.4. Висновки за розділом 2 

 

Результати, які були отримано в цьому розділі, можна сформулювати 

таким чином. 

1. Запропоновано технологію виправлення заздалегідь деформованих 

сталевих елементів двотаврового профілю шляхом наплавлення холостих 

валиків по опуклих кромках. Вигини викривлених елементів після наплавлення 

холостих валиків рекомендується визначати: для простих випадків – по формулі 

(2.3), а для складних випадків (нерозрізні колони, ригелі, балки на пружній 

основі тощо) по формулах (2.4) і (2.5). 

2. Розроблено методику визначення параметрів зварювання для 

виправлення заздалегідь деформованих сталевих елементів шляхом 

наплавлення холостих валиків по опуклим кромкам. Дана методика дає 

можливість визначати параметри технологічного процесу наплавлення для 

отримання розрахункового вигину. 

3. Розроблено методику визначення ЗНС, який виникає в елементах 

двотаврового профілю після виправлення. В основу методики закладено чіткі 

фізичні гіпотези, передумови та припущення, які традиційно використовуються 

при вирішенні подібного роду задач. Методика дає можливість оцінки 

розподілу ЗН після наплавлення холостих валиків. 

4. Розроблено методику визначення стійкости стиснутих елементів після 

вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків по опуклим кромкам. 
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РОЗДІЛ  3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛИШКОВОГО 

НАПРУЖЕНОГО СТАНУ ТА ЙОГО ВПЛИВУ НА НЕСУЧУ ЗДАТНІСТЬ 

СТИСНУТИХ ЕЛЕМЕНТІВ З ПРОКАТНИХ ДВОТАВРІВ ПІСЛЯ 

ВИРІВНЮВАННЯ РІЗНИМИ СПОСОБАМИ 

 

3.1. Загальні положення 

 

Виконання експериментальних досліджень ЗНС, що виникає в 

двотаврових елементах після вирівнювання шляхом наплавлення холостих 

валиків і його впливу на стійкість, обумовлено необхідністю отримання 

експериментального матеріалу для перевірки положень розробленої методики 

розрахунку.  

Методику експериментальних досліджень розроблено для отримання 

даних про характер розподілу ЗН в перерізах двотаврових елементів після 

навантаження і розвантаження, залишкових вигинів, обгрунтування можливості 

вирівнювання конструкцій шляхом наплавлення холостих валиків і оцінки 

впливу результатів такого вирівнювання на несучу здатність. 

В якості зразків для експериментального вивчення розподілу ЗН після 

навантаження і розвантаження, а також вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків або під домкратом пресу і подальшої оцінки такого виду 

регулювання ЗНС на несучу здатність конструкцій були прийняті 

експериментальні зразки, які були попередньо випробувані на стійкість [103, 

104]. Вони були виготовлені шляхом розпилювання прокатних двотаврів №12 

по ГОСТ 8239-89 на мірні довжини: 800, 1200 і 1400 мм. Усього було 

виготовлено 3 серії по 4 зразки в кожній. Для попередніх досліджень в межах 

серії кожен зразок мав різну довжину наплавленого шва в центральній частині, 

а саме 0,2, 0,4 і 0,6 довжин елементу. Окрім цього, в першій і третій серіях були 

використані зразки без наплавлених валиків, тобто без регулювання ЗНС 
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(контрольні зразки). Зразки завдовжки 800 мм і 1200 мм було виготовлено з 

однієї партії металу. Зразки завдовжки 1400 мм були виготовлені з двох партій 

металу: в зразках першої партії довжина наплавленого валика була 0,2 і 0,4 

довжин елементу, а в зразках другої партії - 0,6 довжин елементу і без 

наплавлення. Два зразки з металу першої партії завдовжки 600 мм були 

призначені для визначення ЗНС в перерізах до і після наплавлення валиків на 

частини довжини. Регулювання ЗНС було виконано в середній частині довжини 

елементів шляхом наплавлення валиків по кромках поясів. Наплавлення 

валиків виконане напівавтоматом в середовищі вуглекислого газу. Для цього 

було використано зварювальний дріт діаметром 0,8 мм, сила струму 90А, вид 

струму - постійний. Відхилення по довжині елементів не перевищували ±5 мм. 

Для виконання поставлених завдань при випробуваннях зразків 

двотаврового перерізу на стійкість в площині меншої жорсткості було 

розроблено і виготовлено відповідне оснащення та знімні опорні 

пристосування, за допомогою яких виявилося можливим виконати центрування 

елементу або створити заданий ексцентриситет. Випробування проводилися з 

ексцентриситетом 10 мм. Такий ексцентриситет прийнято з метою контролю 

напряму вигину при додатку навантаження. Лінійні переміщення зразків 

визначалися індикаторами годинного типу ІЧ-10 в двох горизонтальних 

напрямах у верхньому і нижньому закріпленні. У центрі для визначення 

переміщень було встановлено три прогиноміри ПАО-6, в т.ч. один - для виміру 

переміщень в площині меншої жорсткості і два в площині більшої жорсткості 

по двох сторонах елементу. Показання тензодатчиків опору знімалися за 

допомогою системи СІІТ-3. 

Випробування кожного зразка виконувалося в такій послідовності: 

- зразок встановлювався в початкове положення; 

- за допомогою індикаторів ІЧ-10 виставлявся ексцентриситет додатка 

навантаження; 

- виконувалося знімання початкових показань по приладах ПАО-6 і СІІТ-
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3 без навантаження; 

- зразок завантажувався початковим навантаженням для перевірки 

працездатності приладів і якості центрування; 

- після перевірки працездатності приладів і якості центрування 

виконувалося поетапне навантаження з витримкою на кожному етапі. Для 

зразків серії Д-3 (λ = 111) навантаження виконувалося етапами по 800 кг до 

навантаження 8 т і далі етапами по 400 кг до втрати стійкості. Для зразків серій 

Д-1 (λ = 67) і Д-2 (λ = 96) навантаження виконувалося таким чином: перший 

етап 5 т, потім етапами по 2 т до навантаження 13 і 11 т (відповідно для зразків 

Д-1 і Д-2). Після досягнення величин 13 і 11 тонн етапне навантаження 

знижувалося і складало 1 тонну до втрати несучої здатності [103,104, 105]; 

- на кожному етапі навантаження знімалися показання по приладах; 

- для контролю ходу експерименту за показаннями ПАО-6 і шкали пресу 

будувався графік залежності «навантаження-прогин», а також будувалися 

епюри напружень в перерізах за даними СІІТ-3 (переведення показань приладу 

в напруження виконано за допомогою коефіцієнта тензочутливості, величину 

якого було визначено за результатами тарування на балці рівного опору); 

- експеримент тривав до втрати зразком несучої здатності (як критерій 

вичерпання несучої здатності було прийнято зростання прогинів без збільшення 

навантаження); 

- після закінчення експерименту для усіх зразків було виконано 

порівняння результатів для кожної серії і по всіх серіях в цілому. 

Загальний вигляд всіх випробуваних зразків наведено на рис. 3.1 [105]. 

Після проведених випробувань на стиск зразки було оглянуто й обмірено 

з метою визначення залишкових вигинів. Були відібрані зразки для 

вирівнювання під пресом (найбільш деформовані) і шляхом наплавлення 

холостих валиків.  
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а) б) в) 

Рис. 3.1. Загальний вигляд зразків після випробувань на стиск: 
а) - зразки серії Д-1; 
б) - зразки серії Д-2; 
в) - зразки серії Д-3 

 

Зразки були вирівняно шляхом наплавлення холостих валиків по опуклих 

кромках або за допомогою пресу. Для кожного зразка було прийнято 

індивідуальну схему наплавлення валиків. 

Наплавлення валиків було виконане зворотно-ступінчастим швом 

ділянками завдовжки не більше 150 мм. Для цього був використаний 

зварювальний дріт діаметром 0,8 мм, сила струму 90А, вид струму - постійний. 

 

3.2. Методика і результати визначення залишкового напруженого стану після 

вирівнювання двотаврових зразків 

 

Після вирівнювання були відібрані зразки для визначення ЗНС і 

випробувань на стиск. 

Всі операції по підготовленню зразка до випробувань на визначення ЗНС 

були проведені в такій послідовності: 

- розмічено місця наклеювання тензодатчиків;  
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- зачищено розмічені місця шліфувальною машиною з подальшим 

доведенням шліфувальною шкіркою; 

- виконано знежирення ацетоном зачищених місць (знежирення 

проводилося до тих пір, поки на тампоні не залишалося слідів бруду й іржі); 

- згруповані та наклеєні тензодатчики; 

- виконано комутацію і перевірено працездатність електричних ланцюгів. 

Програму досліджень зразків наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1  
Програма дослідження зразків типу ДП 

 

Старе маркування Нова маркування Кількість 

Д 1.1 1 ДП (п) 1 

Д 1.2 2 ДП (он) 1 

Д 1.3 3 ДП (п) 1 

Д 1.4 4 ДП (с) 1 

Д 2.1 5 ДП (он) 1 

Д 2.2 6 ДП (п) 1 

Д 2.3 7 ДП (с) 1 

Д 3.1 8 ДП (он) 1 

Д 3.2 9 ДП (с) 1 

Д 3.3 10 ДП (п) 1 

Д 3.4 11 ДП (с) 1 

Умовні позначення  
1÷11 - порядковий номер зразка;  

Д - переріз зразка - двотавр;  
П - форма виготовлення - прокатний;  
(он) - зразок для визначення  розподілу ЗН; 
(п) - правка за допомогою пресу;  
(с) - правка за допомогою зварювання  

 

Деформації при визначенні ЗНС визначалися в такій послідовності. 
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1. В місцях визначення деформацій були наклеєні дротяні тензодатчики 

опору в послідовності, яку викладено вище (рис. 3.2). 

 

 

 
Рис. 3.2. Виправлений шляхом наплавлення холостих валиків зразок 2 ДП (он) з 

наклеєними тензодатчиками 

 

2. Тензодатчики підключалися до апаратури і виконувалося знімання 

початкових результатів (при цьому за основу схеми і з'єднання тензодатчиків 

було прийнято напівмостову схему з двома компенсаційними датчиками опору 

при почерговому підключенні активних датчиків). В якості реєстраційної 

апаратури було використано систему тензометричну СІІТ-3. 

3. Виконувалося розрізання ділянки пояса з одного боку зразка на 

довжину, що дозволяє звільнити елементи ЗН в межах пари наклеєних 

тензодатчиків, і виконувалося знімання показань по приладу СІІТ-3 (рис. 3.3).  

4. Виконувалося розрізання ділянки пояса з іншого боку зразка на 

довжину, що дозволяє звільнити елементи ЗН в межах одного наклеєного 

тензодатчика, і виконувалося подальше знімання показань по приладу СІІТ-3. 
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5. Після розрізання половини поясів було зроблено розрізання стінки 

двотавра із зняттям показань по приладу СІІТ-3 (рис. 3.4). 

 

 

 

Рис. 3.3. Покрокове розрізання поясу зразка 2 ДП (он)  
 

 

 

Рис. 3.4. Розрізання стінки зразка 2 ДП (он)  
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6. Після розрізання стінки було зроблено розрізання другої половини 

поясів двотавра із зняттям показань по приладу СІІТ-3 (рис. 3.5). 

 

 

 

Рис. 3.5. Розрізання другої частини поясу зразка 2 ДП (он)  

 

7. Виконувалось розрізання зразка на відстані 100 мм від попереднього 

різу для остаточного вивільнення тензодатчиків (рис. 3.6, 3.7). 

Після кожного етапу була пауза тривалістю 15-20 хв., а потім знімались 

показання по всіх тензодатчиках опору досліджуваного зразка. Остаточне 

знімання показань було зроблено після витримки протягом 24 годин. 

За результатами проведених досліджень визначено ЗНС в перерізах 

кожного із зразків – 2 ДП (он), 5 ДП (он) і 8 ДП (он). Епюри ЗН в перерізах 

зразків наведено на рис. 3.8, 3.9, 3.10 (на цих рис. – напруження в МПа, знак 

«мінус» відповідає розтягу, «плюс» - стиску). 

Як видно з представлених експериментальних матеріалів, рівень ЗН в 

поясах і стінці двотаврових елементів після розпилювання досить істотний і в 

окремих випадках складає приблизно 30% від величини границі текучості сталі. 



 82

 

 

Рис. 3.6. Розрізання поясів зразка 2 ДП (он) на відстані 100 мм від першого різу 

 

 

 

Рис. 3.7. Результати розрізання зразка 2 ДП (он) 
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Рис. 3.8. Розподіл ЗН в перерізі зразка 2 ДП (он) 

 

 

Рис. 3.9. Розподіл ЗН в перерізі зразка 5 ДП (он) 
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Рис. 3.10. Розподіл ЗН в перерізі зразка 8 ДП (он) 

 

За результатами проведених випробувань зроблено наступні висновки. 

1. Розроблено методику експериментальних досліджень ЗНС, який 

виникає в сталевих елементах двотаврового профілю після навантаження, 

розвантаження і подальшого вирівнювання різними способами. ЗНС визначався 

шляхом розрізання зразків в поперечному напрямку.  

2. Запропоновано методику вирівнювання сталевих елементів шляхом 

наплавлення холостих валиків по опуклих кромках поясів. Така методика 

вирівнювання дозволяє виключити залишковий вигин і забезпечити подальшу 

надійну роботу конструкцій під навантаженням.  

3. Вперше отримано результати експериментального визначення ЗНС, що 

виникає в сталевих елементах двотаврового профілю після вирівнювання 

шляхом наплавлення холостих валиків. Встановлено, що ЗН на крайках поясів 

розтягувальні і мають рівень, який не перевищує 30% від величини границі 

текучості сталі. 
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3.3. Методика і результати експериментальних досліджень виправлених зразків 

на стиск 

 

Після вирівнювання різними способами зразки отримали зворотній вигин 

(рис. 3.11-3.18). Вимірювання прогинів по довжині виконувалось за допомогою 

компаратора. 

 

 

 

Рис. 3.11. Вигини зразка 1 ДП (п) до і після вирівнювання під пресом 

 

 

Рис. 3.12. Вигини зразка 3 ДП (п) до і після вирівнювання під пресом 
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Рис. 3.13. Вигини зразка 4 ДП (п) до і після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків 

 

 

 

Рис. 3.14. Вигини зразка 6 ДП (п) до і після вирівнювання під пресом 
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Рис. 3.15. Вигини зразка 7 ДП (п) до і після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків 

 

 

 

Рис. 3.16. Вигини зразка 9 ДП (п) до і після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків 
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Рис. 3.17. Вигини зразка 10 ДП (п) до і після вирівнювання під пресом 

 

 

 

 

 

Рис. 3.18. Вигини зразка 11 ДП (п) до і після вирівнювання шляхом 
наплавлення холостих валиків 
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Як видно з наведених на цих рис. даних, зворотній вигин отримали майже 

всі зразки. Величина зворотного вигину суттєво залежить від способу вигину. 

Так, при виправленні зразків за допомогою домкрату пресу величина  

зворотного вигину коливалась в межах -5 мм до 0,22 мм (знак «мінус» свідчить 

про те, що зразок отримав вигин в зворотному напрямку). 

Після вирівнювання ці зразки були випробувані на стійкість. 

Випробування проводилися з використанням тих же пристосувань і з тими ж 

ексцентриситетами, які були використані при первинних випробуваннях (рис. 

3.19-3.23), тобто схема деформації зразка відповідала тій, яка приведена в 

роботах [103, 104, 114]. Результати випробувань приведені на рис. 3.24-3.29 і в 

таблиці 3.2. 

Як випливає з приведених матеріалів, несуча здатність для більшості 

зразків після вирівнювання виявилася не нижчою за несучу здатність зразків, 

яку було отримано при первинних випробуваннях.  

 

 

 

Рис. 3.19. Зразок 1 ДП (п) перед випробуваннями в пресі 
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Рис. 3.20. Зразок 1 ДП (п) після випробувань в пресі 

 

Рис. 3.21. Розташування приладів в середній частині зразка 
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Рис. 3.22. Зразок 3 ДП (п) після випробувань в пресі 

 

 

 

Рис. 3.23. Зразок 7 ДП (с) після випробувань в пресі 
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Рис. 3.24. Залежності «P-f» для зразків серії Д-1 при первинному завантаженні 
 

 
 

 
Рис. 3.25. Залежності «P-f» для зразків серії Д-2 при первинному завантаженні 
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Рис. 3.26.  Зависимости «P–f» для образцов серии Д-3 

 

  

а) б) в) 
 

Рис. 3.27.  Залежності «P-f» для зразків завдовжки 925 мм : 

а) зразок 1 ДП (п); 

б) зразок 3 ДП (п); 

в) зразок 4 ДП (с) 
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а) б) 
 

Рис. 3.28.  Залежності «P-f» для зразків завдовжки 1325 мм: 

а) зразок 6 ДП (п); 

б) зразок 7 ДП (с) 

 

 

а) б) в) 
 

Рис. 3.29.  Зависимости «P–f» для образцов длиной 1525 мм: 

а) зразок 9 ДП (с); 

б) зразок 10 ДП (п); 

в) зразок 11 ДП (с) 
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Таблиця 3.2 

Порівняння величин несучої здатності зразків при первинних випробуваннях і 

при випробуваннях після вирівнювання 

Серія і номер зразка 
(таблиця 1) 

f
yR , МПа H , см λ 

Несуча здатність, 
кН 

Pu, 1 Pu, 2 

1 2 3 4 5 6 

Д-1.1/1 ДП (п) 290 92,5 67 163 178 

Д-1.3/3 ДП (п) 292 92,5 67 178 198 

Д-1.4/4 ДП (с) 290 92,5 67 154 158 

Д-2.2/6 ДП (п)  290 132,5 96 135 160 

Д-2.3/7 ДП (с)  290 132,5 96 145 140 

Д-3.2/9 ДП (с)  280 152,5 111 121 144 

Д-3.3/10 ДП (п)  363 152,5 111 135 147 

Д-3.4/11 ДП (с)  369 152,5 111 127 120 

Примітка: в позначеннях несучої здатності (стовпці 5, 6) Pu, 1, Pu, 2  індекс 

1 відповідає несучій здатності для зразків при первинному завантаженні, індекс 

2 відповідає несучій здатності зразків після вирівнювання. 

 

Фізико-механічні характеристики сталі зразків визначено методом «зрізу 

різьби». Згідно цього методу характеристики міцності сталі визначалися по 

зусиллях, які необхідно було прикласти до випробувального гвинта для 

руйнування різьби у випробувальному матеріалі. При цьому міцність матеріалу 

випробувального гвинта мала бути більшою за міцність матеріалу зразків не 

менш як у 1,8 рази [114]. 

Хімічний склад проб сталі було визначено в хімічній лабораторії ВАТ 

«АМК». Фізико-механічні характеристики сталі зразків і результати хімічного 

аналізу було визначено при попередніх дослідженнях [114]. Результати 

досліджень наведено в таблицях 3.3 і 3.4. 
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Таблиця 3.3  

Результати визначення характеристик міцності сталі методом «зрізу різьби» 

№ 
п/п 

Марка 
зразка 

Коерцитивна 
сила Нс 

Винт – ВР2-5 
Марка 
сталі Ср, 

кН/см2 
σт, МПа σв, МПа 

1 Д-1.1 9,6 33,89 289,7 446,8 Вст4пс 

2 Д-1.2 10,1 34,55 292,4 453,4 Вст4пс 

3 Д-1.3 10,5 34,46 292,4 452,5 Вст4пс 

4 Д-1.4 9,7 33,89 289,7 446,8 Вст4пс 

5 Д-2.1 9,9 33,64 288,7 444,3 Вст4пс 

6 Д-2.2 10,3 33,80 289,4 445,9 Вст4пс 

7 Д-2.3 9,8 33,48 289,4 442,7 Вст4пс 

8 Д-3.1 9,3 31,51 280,1 422,9 Вст4пс 

9 Д-3.2 9,9 31,02 280,1 418,0 Вст4пс 

10 Д-3.3 11,5 37,73 363,2 525,6 09Г2 

11 Д-3.4 13,1 38,12 368,5 531,2 09Г2 
 

Таблиця 3.4  

Хімічний склад проб сталі 

№ 
проби 

C Mn Si S P Cr Ni Cu 

Д-1.1 0,24 0,53 0,06 0,036 0,013 0,035 0,025 0,057 

Д-1.2 0,22 0,54 0,07 0,038 0,013 0,035 0,024 0,058 

Д-1.3 0,23 0,53 0,06 0,038 0,013 0,035 0,025 0,062 

Д-1.4 0,23 0,53 0,06 0,039 0,013 0,035 0,024 0,058 

Д-2.1 0,23 0,53 0,07 0,035 0,013 0,034 0,024 0,056 

Д-2.2 0,23 0,54 0,07 0,039 0,013 0,035 0,024 0,056 

Д-2.3 0,23 0,54 0,07 0,038 0,012 0,035 0,025 0,059 

Д-3.1 0,23 0,54 0,07 0,038 0,013 0,035 0,025 0,06 

Д-3.2 0,23 0,53 0,07 0,035 0,013 0,036 0,026 0,06 

Д-3.3 0,09 1,57 0,24 0,031 0,019 0,033 0,037 0,204 

Д-3.4 0,11 1,56 0,24 0,033 0,02 0,032 0,037 0,197 

Примітка. Відсотковий вміст інших елементів на перевищує 0,005%. 
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3.4. Висновки за розділом 3 

 

В ході проведення комплексу експериментальних досліджень було 

отримано наступні основні результати. 

1. Запропоновано методику вирівнювання сталевих елементів шляхом 

наплавлення холостих валиків по опуклих кромках поясів. Така методика 

вирівнювання дозволяє виключити залишковий вигин і забезпечувати подальшу 

надійну роботу конструкцій під навантаженням.  

2. Розроблено методику експериментальних досліджень ЗНС, що виникає 

в сталевих елементах двотаврового профілю після навантаження, 

розвантаження і подальшого вирівнювання різними способами. ЗНС визначався 

шляхом розрізання зразків в поперечному напрямку.  

3. Проведено експериментальні дслідження і вперше отримано результати 

експериментального визначення ЗНС, що виникає в сталевих елементах 

двотаврового профілю після вирівнювання різними способами.  

4. Удосконалено методику експериментальних досліджень несучої 

здатності сталевих двотаврових елементів після попереднього навантаження, 

розвантаження, подальшого вирівнювання і вторинного навантаження. В якості 

експериментальних використано зразки з різними видами регулювання ЗНС, які 

були випробувані на первинний стиск. Після випробувань експериментальні 

зразки було вирівняно під домкратом пресу або шляхом наплавлення холостих 

валиків по опуклих кромках. Такі способи вирівнювання дозволили отримати 

зразки для вторинних випробувань на стиск з незначними вигинами. 

5. Вперше отримано результати експериментального визначення несучої 

здатності зразків після розвантаження і вирівнювання різними способами. 

Результати випробувань показали, що несуча здатність для більшості зразків 

після вирівнювання виявилася не нижчою, ніж несуча здатність при початкових 

випробуваннях, завдяки появі на крайках поясів ЗН розтягу.  
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РОЗДІЛ  4 

ПРАКТИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

4.1. Загальні положення 

 

Отримані результати використано в таких напрямках. 

1. Обґрунтування можливості вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків опуклих кромках.  

Вирівнювання конструкцій рекомендовано виконувати після повного 

розвантаження конструкцій або часткового посилення. Наплавлення холостих 

валиків необхідно виконувати зворотньо ступінчастим швом ділянками, не 

більшими за 100-200 мм. На виконання робіт необхідно розробити проект. 

Створено ряд математичних моделей сталевих двотаврових елементів з 

найчастіше використовуваними гнучкостями. Дослідження проведено для 

визначення області використання розробленої методики  розрахунку.  

2. Порівняння результатів експериментального визначення ЗНС, що 

виникає в заздалегідь деформованих сталевих двотаврових елементах після 

вирівнювання, з даними розрахунків за розробленими методиками. 

Оцінювалася якісна зміна ЗНС після вирівнювання шляхом наплавлення 

холостих валиків. 

3. Експериментальне обґрунтування розробленого методу розрахунку 

несучої здатності стиснутих елементів двотаврового профілю після 

вирівнювання шляхом наплавлення холостих валиків. 

4. Розроблення методики визначення залишкового ресурсу сталевих 

конструкцій після різних впливів. 

Об'єктом дослідження був залишковий ресурс конструкцій будівель та 

споруд після різних впливів. Залишковим ресурсом називається сумарне 

напрацювання об'єкту від моменту контролю його технічного стану до 

переходу в граничний стан. 



 99

5. Посилення конструкцій, що отримали пошкодження в результаті 

експлуатації, розвитку нерівномірних деформацій основи та інших 

несприятливих чинників виконується, як правило, металевими елементами. При 

такому підході необхідно виконати розрахунки конструкцій для обгрунтованого 

призначення елементів посилення.  

Використання зварювання призводить до зміни ЗНС, що неоднозначно 

впливає на несучу здатність об'єкту посилення. Регулювання ЗНС, в т.ч. і 

приварювання елементів посилення дозволить ефективно включити елементи 

посилення в роботу. 

Методики розрахунку, які рекомендовано чинними нормативними 

документами, не дозволяють прогнозувати імовірність відмов, збільшення 

кількості дефектів і деформацій конструкцій в часі та реально оцінити 

можливість подальшої експлуатації за таких умов. Одним з найбільш 

проблемних місць є визначення технічного стану конструкцій будівель та 

споруд, які працюють при різних впливах (в агресивному середовищі, при 

вимушених зміщеннях опор, можливих високотемпературних впливах тощо). 

Можливість перепризначення залишкового ресурсу визначається шляхом 

зіставлення величин несучої здатності конструкцій з тими величинами, що 

діють. Несучу здатність конструкцій визначають з використанням величин 

характеристик матеріалів і параметрів (розмірів поперечних перерізів, 

геометричних розмірів з урахуванням корозійного зносу тощо), які було 

отримано під час проведення обстеження. Величини зусиль, що діють в 

конструкціях будівель та споруд, визначаються шляхом моделювання їхньої 

роботи з використанням методу скінченних елементів і сучасних 

обчислювальних комплексів. Завдяки такій процедурі можна отримати 

зусилля, які могли б виникнути в конструкціях будівлі та підсилення. При 

цьому забезпечується можливість прийняття рішення про перепризначення 

залишкового ресурсу конструкцій, тобто можливість подальшої експлуатації, 

необхідність посилення або заміни. 
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4.2. Порівняння результатів експериментального визначення несучої здатності і 

вигинів елементів після вирівнювання з даними розрахунків по пропонованих 

методиках 

 

Зіставлення ЗНС, який було отримано експриментально, з даними 

розрахунку було виконано з позицій якісного підтвердження (рис. 4.1). Цьому 

сприяла недостатня кількість наклеєних тензодатчиків, що не дозволило 

визначити розподіл напружень в поясах двотаврів. Теоретичні дані про 

розподіл напружень в поясах наведено в підрозділі 2.3. Можливий розподіл 

напружень в полках двотаврів наведений пунктирною лінією на рис. 4.1 (а), (б), 

(в). Слід також зазначити, що величини напружень розтягу згуртовано на 

крайках поясів, що призвело до збільшення величини несучої здатності.  

 

 

А) б) в) 

 

Рис. 4.1. До аналізу ЗНС в зразках 2ДП (а), 5ДП (б), 8ДП (в) 

 

Точність отриманих величин несучої здатності (таблиця 3.2) оцінено за 

загальними правилами обробки даних і представлено в таблиці 4.1.  
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Як видно з цієї таблиці, середнє значення величини становить ,94,0K   а 

середньоквадратичне відхилення 075,0 , що свідчить про задовільну 

точність отриманих результатів. 

Для вивчення впливу непружних властивостей сталі та ЗНС на вигин 

сталевих елементів при виправленні був проведений математичний 

експеримент. Розрахунки були виконані з використанням розроблених 

алгоритмів. Були виконані розрахунки вигинів стиснутих елементів різних 

гнучкостей ( 12060   ).  

Розрахункові опори сталей змінювалися в межах від 205 МПа до 410 МПа. 

Мінімальне значення величини початкового ексцентриситету додатку 

навантаження прийняте рівним 1 см.  

За результатами розрахунків вигинів було встановлено, що виправлення 

заздалегідь деформованих сталевих елементів шляхом наплавлення холостих 

валиків рекомендується виконувати для елементів гнучкостей від 60 до 80 при 

величинах вигинів, які не перевищують 1/100 від їх розрахункової довжини. 

 

4.3. Технічний стан і залишковий ресурс сталевих конструкцій після різних 

впливів 

 

Основною метою оцінки технічного стану є обґрунтування можливості 

подальшої експлуатації конструкцій, будівель та споруд в цілому. Оцінка 

здійснюється в такій послідовності [24, 25, 32, 115, 116]: 

- аналізується технічна документація по будівлі; 

- виконується візуальне обстеження, визначаються конструкції для 

інструментального обстеження; 

- проводится інструментальне обстеження вибраних конструкцій; 

- аналізуються результати проведеного візуального й інструментального 

обстеження; 

- виконуються перевірочні розрахунки (при необхідності); 
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- оцінюється технічний стан; 

- готується висновок про можливість подальшої експлуатації та 

розроблюються рекомендації щодо ремонту, підсилення або заміни конструкцій 

(за необхідності); 

- визначається залишковий ресурс (за необхідності). 

Для оцінки технічного стану конструкцій використовуються [25, 115]: 

- критерій відповідності конструкції (споруди) робочій документації 

(розміри, конструктивні особливості тощо); 

- критерій відповідності конструкції (споруди) визначальним параметрам 

технічного стану (наявність або відсутність неприпустимих дефектів, 

відповідність застосованих матеріалів вимогам проекту тощо) і задоволення 

вимогам розрахунку за граничними станами першої та другої груп. 

Розробка математичного апарату з визначення залишкової несучої 

здатності сталевих конструкцій, що зазнали на протязі певного часу дію 

силових, корозійних, високотемпературних або інших чинників впливу 

високого рівня (далі – різних впливів) вимагає використання такої моделі 

деформування матеріалів, яка б включала всі етапи його роботи від початку 

навантаження до повного руйнування. 

Таким чином, для розроблення методики визначення технічного стану 

конструкцій будівель після різних впливів з метою доповнення положень 

чинних нормативних документів [25, 31, 32] необхідно вирішити наступні 

задачі [6, 115, 116]: 

- узагальнити результати досліджень в області визначення НДС сталевих 

конструкцій будівель та споруд;  

- розробити методику визначення параметрів НДС та технічного стану;  

- встановити величини параметрів та критерії технічного стану для 

розрахунків НДС сталевих конструкцій, будівель та споруд в цілому; 

- розробити розрахункові моделі розрахунку НДС, який виникає після 

різних впливів; 
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- розробити методи оцінки технічного стану та процедури його 

регулювання для подальшої експлуатації конструкцій, будівель та споруд в 

цілому шляхом ремонту, посилення або заміни, в т.ч. і з розробкою заходів 

щодо забезпечення вогнестійкості конструкцій. 

Безпека експлуатації конструкцій починається задовго до пуску її в 

експлуатацію. На першій стадії проводяться розрахунки, попередні 

випробування, проектно-конструкторскі та інші роботи, які пов'язано із 

створенням конструкцій. І лише на другій стадії, стадії експлуатації, 

починають проводити заходи щодо контролю за її станом, оцінці її ресурсу і 

визначенням реального залишкового ресурсу. Проектування конструкцій, тобто 

перша стадія, виконуються спеціалізованими організаціями у відповідності з 

вимогами чинних нормативних документів [28, 31, 32]. На другій стадії, яка 

настає після введення конструкції в експлуатацію, випадкові прорахунки в 

деяких конструктивних рішеннях, засобах вогнезахисту і захисту від корозії, 

порушення технології виготовлення й експлуатації, зовнішнє середовище, 

непередбачувані впливи (в т.ч. і високотемпературні внаслідок пожежі) і час 

призводять до безповоротних процесів накопичення пошкоджень в матеріалах. 

При цьому в окремих локальних областях сумарний об'єм пошкоджень може 

досягти критичної величини і конструкція може почати руйнуватися [6, 24, 115, 

116]. 

Сказане визначає основну задачу технічної діагностики – створення 

технології визначення стану матеріалів конструкцій в процесі їхніх випробувань 

або експлуатації [11]. 

Розрізняють два види контролю сталевих конструкцій: технологічний і 

експлуатаційний. 

Технологічний контроль здійснюється в процесі виготовлення сталевої 

конструкції. В основі цього контролю, як правило, лежить дефектоскопія, що 

дозволяє виявляти технологічні дефекти та проводити необхідні заходи щодо 

їхнього усунення, а також з'ясувати причини і знайти винуватців появи того або 
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іншого дефекту [11]. 

Експлуатаційний контроль здійснюється в процесі експлуатації 

конструкцій, під час регламентних випробувань або при здачі конструкції 

замовникові. В цьому випадку розрізняють технічний огляд, якщо конструкція 

не вийшла за межі регламентного терміну служби та її експлуатація 

здійснювалася без значних відхилень від нормативних вимог, і технічну 

діагностику впродовж усього періоду експлуатації й, особливо, якщо 

конструкція пройшла регламентний термін служби або експлуатується зі 

значними відхиленнями від нормативних умов. 

Розглядаються наступні необхідні в подальшому поняття з області 

технічної діагностики [11]. 

Якість являє собою сукупність властивостей продукції, що обумовлюють 

її придатність задовольняти певним потребам у відповідності з її 

призначенням. 

Контроль якості являє собою контроль кількісних та (або) якісних 

характеристик властивостей продукції. 

Технічний огляд – це обстеження конструкції з метою встановлення 

відповідності або невідповідності реальних робочих параметрів функціонування 

конструкції контрольованим параметрам, які визначаються технічною 

документацією на конструкцію [11]. 

Діагностування – це обстеження конструкції, під час якого 

встановлюється відповідність або невідповідність реальних робочих параметрів 

її функціонування контрольованим діагностичним параметрам, які визначаються 

технічною документацією на діагностування [11]. 

Контрольовані параметри – це окремі умовні показники роботи 

конструкції, що встановлюються розробником для оцінки її функціонування, як 

правило, для періоду регламентного бездефектного терміну служби конструкції. 

Діагностичні параметри – це параметри функціонування об'єкту, по яких 

можна прийняти науково обґрунтоване рішення про його стан [11]. 
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Під технічною діагностикою розуміють оцінку із заданою мірою 

імовірності стану об'єкту за основними ознаками, що визначають можливість 

його функціонування. 

Розшифровка поняття "Технічна діагностика", в першу чергу, вимагає 

виділення завдання діагностування. Іншими словами, необхідно відповісти на 

питання, що є метою діагностики. У нашому випадку це оцінка ступіню 

пошкодження матеріалу та конструктиву об'єкту, що діагностується  [11]. 

Неруйнівний контроль – це контроль, при якому не має бути порушена 

придатність об'єкту до застосування. 

На практиці під неруйнівним контролем, зазвичай, мають на увазі 

дефектоскопію, тобто пошук і виявлення дефектів. 

Під дефектом мається на увазі місцеве відхилення властивостей 

матеріалів або зварних з'єднань від нормативних. Слід зважати, що нормами на 

матеріал (сертифікатом) не завжди передбачено всі необхідні його властивості, 

які треба виявити, виконуючи випробування при оцінці стану матеріалу в 

експлуатованій конструкції або споруді [11]. 

Оцінка технічного стану конструкцій передбачає вивчення технічної 

документації, до якої відносять нормативну, проектну, виконавчу й 

експлуатаційну документацію [5, 6, 116]. 

Для сталевих конструкцій встановлено єдину класифікацію 

(номенклатуру) можливих технічних станів відповідно до чинних нормативних 

документів [25], яку наведено в таблиці 4.2. 

Передбачено, що конструкції та елементи з самого початку експлуатації 

впродовж всього життєвого циклу внаслідок старіння та деградації можуть 

послідовно перебувати в кожному з чотирьох технічних станів. Встановлення 

того, в якому з технічних станів перебуває конструкція або будівля в цілому в 

конкретний час, є завданням комплексу робіт із оцінки їхніх технічних станів. 
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Таблиця 4.2 

Види технічних станів конструкцій і елементів 

Стан конструкції Характеристика стану 

«1» – 
нормальний 

Фактичні зусилля в елементах та перерізах не 
перевищують допустимих за розрахунком, відсутні 
дефекти та пошкодження, які знижують несучу здатність 
та довговічність або перешкоджають нормальній 
експлуатації  

«2» – 
задовільний 

За експлуатаційними якостями конструкція відповідає 
категорії «1», але мають місце часткові відхилення від 
вимог проекту, дефекти або пошкодження, які можуть 
знизити довговічність конструкції або частково порушити 
вимоги другої групи технічних станів, що в конкретних 
умовах експлуатації не обмежує використання об’єкта за 
прямим призначенням 

«3» – не 
придатний для 
нормальної 
експлуатації 

Конструкція не відповідає категоріям «1», «2» щодо 
несучої здатності або нормальної реалізації захисних 
функцій, але аналіз дефектів і пошкоджень з перевірними 
розрахунками  виявляє можливість забезпечення її 
цілісності до проведення ремонту, підсилення або заміни 

«4» – аварійний 

Те саме, що і за станом конструкції III. Але на основі 
перевірних розрахунків та аналізу дефектів і пошкоджень 
неможливо гарантувати цілісність конструкцій на період 
підсилення, особливо якщо можливий "крихкий" характер 
руйнування. Необхідно вивести людей із зони можливого 
обвалення, виконати негайне розвантаження, вжити інших 
заходів безпеки 

 

Методика визначення значень параметрів, що характеризують механізм 

накопичення необоротних змін в будівельних конструкціях, потребує 

виконання наступних процедур [5, 6, 116]: 

- проведення спостережень за поточним станом сталевих конструкцій 

службами організації, яка експлуатує будівлю (постійний візуальний контроль);  
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- періодичні вимірювання геометричних параметрів конструкції, 

постійний контроль положення будівлі; 

- систематичні геодезичні спостереження з фіксацією отриманих 

результатів в спеціальних журналах; 

- візуальний систематичний контроль технічного стану сталевих 

конструкцій за спеціально розробленою програмою службами експлуатації із 

заповненням бланків поточного стану конструкцій; 

- періодичні обстеження сталевих конструкцій з визначенням 

контрольованих параметрів та їхнього технічного стану; 

- встановлення механізму накопичення необоротних змін в сталевих 

конструкціях; 

- на основі розробленого механізму накопичення необоротних змін в 

сталевих конструкціях і результатів геодезичних спостережень – прогноз зміни 

контрольованих параметрів і технічного стану сталевих конструкцій в часі. 

Як критерії відмов і пошкоджень необхідно розглядати граничні 

величини параметрів технічного стану (наявність або відсутність тріщин, 

прогини, переміщення тощо), які встановлено проектною або нормативною 

документацією. 

Найбільш характерними дефектами та пошкодженнями сталевих 

конструкцій, які впливають на їхню працездатність, можна вважати [6, 24, 25, 

116]: 

- невідповідність якості сталі умовам роботи конструкції; 

- тріщини, вирізи і виривання; 

- відхилення геометричних розмірів від проектних; 

- непрямолінійність елементів; 

- відхилення від проектного положення конструкцій та елементів; 

- неточна підгонка елементів у вузлах сполучення, розцентрування; 

- відсутність окремих елементів або необхідних з'єднань, а також 

наявність не передбачених проектом з'єднань і закріплень; 
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- неякісне виконання зварних швів (неповномірні шви, підрізи, 

непровари, пропалення, шлакові включення, пори тощо); 

- неякісне виконання болтових з'єднань (послаблення, відсутність болтів 

тощо), розлад болтових з'єднань; 

- дефекти вогнезахисту та антикорозійного захисту, руйнування 

захисних покриттів і корозія металу; 

- розриви та тріщини в основному металі або в швах; 

- викривлення, місцеві випинання, вм'ятини тощо; 

- вирізи елементів або їхній повний демонтаж у зв'язку з прокладенням 

комунікацій і промислових проводок; 

- деформації, які викликано перевантаженнями, високотемпературними 

впливами або нерівномірними осіданнями і креном фундаментів; 

- абразивний знос. 

Перелік найбільш характерних визначальних параметрів для оцінки 

технічного стану сталевих конструкцій наведено в таблицях 4.3 і 4.4 [25], 

гранично допустимі значення дефектів і пошкоджень необхідно встановлювати 

з урахуванням вимог нормативних документів [24, 25, 31, 32]. 

На основі встановлених ознак з використанням прогнозної зміни їх у часі 

встановлюють критерії вичерпання несучої здатності конструкцій з вказівкою 

результатів такого виду відмови, а також розроблюють рекомендації щодо 

запобігання вичерпанню несучої здатності конструкцій. 

Вихід з ладу конструкцій будівель та споруд, як правило, не виникає 

раптово і розглядається як результат старіння – повільного накопичення 

пошкоджень при дії корозійного середовища, підвищених температур, 

статичних, динамічних і особливих навантажень. 

Візуальне обстеження технічного стану виконується шляхом проведення 

технічного огляду конструкцій. Технічний огляд, у поєднанні з інформацією, 

яку отримано від організації, що експлуатує будівлю, дозволяє встановити: 

- фактичні схеми розташування елементів і відповідність їх проекту; 
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Таблиця 4.3  
Визначальні параметри технічного стану сталевих конструкцій 

Елемент Контрольований ефект Визначальні параметри стани 
елементу 

Колони, ферми, 
ригелі, балки, 
покрівельні 
панелі, стійки, 
горизонтальні 
та вертикальні 
зв'язки 
 

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, межа плинності, 
відносне подовження, відносне 
звуження, твердість при 20 оС, 
ударна в'язкість після механічного 
старіння згідно ГОСТ 7268-82 

Втрата стійкості, 
пошкодження, деформація 
конструкції під впливом 
навантажень і дій довкілля 

Зміна форми і розмірів, геометричні 
розміри, ушкодження, деформації 

Корозія 
Товщина елементів, площа 
пошкодження 

Несуча здатність Результати розрахунку 

Підкранові 
балки, 
монорельси, 
тормозні 
конструкції 

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, межа плинності, 
відносне подовження, відносне 
звуження, твердість при 20 оС, 
ударна в'язкість після механічного 
старіння згідно ГОСТ 7268-82 

Деформації, ушкодження Деформації, геометричні розміри 
пошкодження 

Кількість циклів вантаження Накопичені пошкодження 

Облицювання з 
корозійностійко
ї сталі  

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, межа плинності, 
відносне подовження, відносне 
звуження, твердість при 20 оС, 
ударна в'язкість після механічного 
старіння згідно ГОСТ 7268-82 

Зміна структури Зміст фаз 

Розтріскування 
Геометричні розміри тріщин 
(протяжність, глибина, розкриття) 

Корозія (загальна і точкова) 
Товщина стінки, площа 
пошкодження 

Втрата місцевої стійкості Неплощинність облицювання 
Зварні шви 
облицювань 

Розтріскування Геометричні розміри тріщин 
(протяжність, глибина, розкриття) 

Облицювання з 
вуглецевої сталі  

Зміна механічних 
властивостей 

Межа міцності, межа плинності, 
відносне подовження, відносне 
звуження, твердість при 20 оС, 
ударна в'язкість після механічного 
старіння згідно ГОСТ 7268-82 

 Корозія Стоншування 
 Зміна структури Зміст фаз 
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Таблиця 4.4  
Гранично допустимі значення характерних дефектів і пошкоджень металевих 

елементів 

№ 
п/п 

Найменування 
дефекту 

(пошкодження) 
Ескіз 

Гранично допустимі 
значення параметрів 
при технічному стані 

Примітка 

справному 
робото-
спромож-
ному 

1 2 3 4 5 6 
1.  Подовжня тріщи-

на в зварному шві 
з виходом на ос-
новний матеріал  

Не допус-
кається  

Не допус-
кається 

 

2.  Подовжня тріщи-
на в зварному шві 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

3.  Неповномірність 
швів при ручному 
і механізованому 
зварюванні 

 

0    2мм 0  2мм  

4.  Підрізи основ-
ного матеріалу  

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

5.  Непровар в корені 
шва  

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

6.  Окремі шлакові 
включення або 
пори 

      а  

а  1 мм а  1 мм  

7.  Катет або довжи-
на шва не відпо-
відають проекту 

_ 
Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

8.  Непровари, шла-кові 
включення і пори, 
розташовані окремо
або ланцюжком 

_ 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

9.  Різні переходи від 
шлакового до на-
плавленого мета-
лу, напливи, наті-
кання, звуження, 
кратери і перерви 
швів 

_ 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 
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Продовження таблиці 4.4
10.  Пропалення 

зварного шва 
_ 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

11.  Неплощинність 
облицювання 

  10 мм   10 мм  

12.  Загальна поверх-
нева рівномірна 
корозія  

Не допус-
кається 

Перевіря-
ється  роз-
рахунком 

 

13.  Місцева корозія 
(корозія плямами) 
внутрішнього 
облицювання 

 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

14.  Точкова (пітинго-
ва) корозія 

d Не допус-
кається 

d  0,1 мм  

15.  Корозійне 
розтріскування 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

16.  Місцеве випинан-
ня і відшарування 
антикорозійного 
покриття, тріщи-
ни в нім до 
поверхні металу 
вуглецевого 
облицювання 

_ 

Не допус-
кається 

До 10% 
площі 

 

17.  Розвиток під 
шаром анти коро-
зійного покриття 
вогнища корозії і 
поява іржі на по-
верхні вуглецево-
го облицювання 

_ 

Не допус-
кається 

Перевіря-
ється 
розрахун-
ком 

 

18.  Невідповідність 
марки стали 
проектними _ 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

Встановлю-
ється за да-
ними спе-
ціального 
аналізу 

19.  Заміна перерізів 
елементів, видів 
з'єднань тощо 

_ 
Не допус-
кається 

Не допус-
кається 
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Закінчення таблиці 4.4

20.  Винтоподібність 
елементу 

а

l

a/l  0,001 
a  10 мм 

a/l  0,005 
a  20 мм 

 

21.  Вигин стінки бал-
ки без ребер жор-
сткості f

h 

f  0,003 h f  0,01 h  

Те ж, з вертикаль-
ним ребром жор-
сткості 

f  0,006 h f  0,015 h  

22.  Загальний вигин 
конструкції в 
площині і з 
площини 

 

f f

f/l  1/750 
f  15 мм 

Перевіря-
ється роз-
рахунком 

l - довжина 
зігнутої 

конструкції

23.  Вигин окремого 
елементу в 
площині і з 
площини 
конструкції 

 

f

f

 

f/l  1/750 
f  15 мм 

Перевіря-
ється роз-
рахунком 

l - довжина 
зігнутої 

конструкції

24.  Зміщення 
відміток опорних 
вузлів ферм і 
ригелів 

 

Н2 
Н1

а = |Н1 – Н2| 

 

a  20 мм  
 

a   40 мм 
 

Для без- 
кранових  
будівель 

a   15 мм a   30 мм У будів-
лях з мос-
товими 
кранами 

25.  Тріщина в тілі 
фасонки 
стержневої 
конструкції 

- 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

26.  Тріщина в 
основному металі 
елементу 
конструкції 

Не допус-
кається 

Не допус-
кається 

 

 
 

- фактичні навантаження та впливи (в т.ч. особливі); 

- дефекти конструкцій. 
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Візуальним методом виявляють видимі дефекти сталевих конструкцій, а 

також визначають явні та передбачувані причини їхнього виникнення. 

Остаточно причини появи дефектів уточнюють після вивчення технічної 

документації, а також в ході інструментального обстеження. 

Виявлення при обстеженні конструкцій дефектів і пошкоджень повинно 

супроводжуватися порівнянням відповідності обстежуваних конструкцій і умов 

їхньої експлуатації вимогам нормативної та проектної документації [24, 25, 32]. 

Візуальне обстеження включає оцінку технічного стану конструкцій за 

зовнішніми ознаками і відбір конструкцій для інструментального обстеження. 

За відсутності або незначних дефектах конструкцій на основі результатів 

аналізу технічної документації та візуального обстеження можна підготувати 

остаточну оцінку технічного стану конструкцій.  

За наявності дефектів після аналізу технічної документації та візуального 

обстеження можна зробити попередню оцінку технічного стану будівельних 

конструкцій. 

Інструментальне обстеження необхідно виконати з метою збору 

інформації для остаточної оцінки технічного стану конструкцій. За 

організаціями та спеціалістами, які проводять обстеження, залишається право 

вибору приладів і устаткування для проведення інструментального обстеження. 

Основною задачею при проведенні інструментальних обстежень є 

визначення фізико-механічних характеристик матеріалів. Визначення фізико-

механічних характеристик матеріалів проводиться: 

- вибірково в декількох однотипних конструкціях; 

- у дефектних зонах конструкцій в місцях, які встановлено за 

результатами аналізу даних візуального обстеження. 

При визначенні несучої здатності конструкцій з можливістю спільної дії 

різних впливів, необхідно виконати моделювання будівель, як пластинчасто-

стержньових систем, що складаються зі скінчених елементів, наприклад, ПК 

«ЛІРА-САПР». Характеристики жорсткості елементів необхідно приймати за 
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даними проведених обстежень та (або) за проектними даними. Ґрунтову основу 

рекомендується моделювати скінченими елементами типу КЕ-51 «Зв'язок 

кінцевої жорсткості». Жорсткість елементів типу КЕ-51 має бути прийнятою 

такою, що дорівнює жорсткості замінюваних ділянок ґрунту. Характеристики 

жорсткості цих елементів в місцях регулярного замочування ґрунтів 

зменшуються, що дозволяє моделювати нерівномірні деформації основи і 

розкриття тріщин в стінах [6, 37].  

Отримані в ході розрахунку зусилля в сталевих елементах дозволять 

визначити напруження і порявняти їх з ґраничними величинами. Якщо чинні 

напруження в елементах за результатами розрахунку не перевищують 

ґраничних значень, можна зробити висновок про можливість подальшої 

експлуатації конструкцій. 

Якщо чинні напруження в елементах за результатами розрахунку 

перевищують ґраничні величини, необхідно розробити заходи щодо ремонту, 

підсилення або заміни конструкцій. 

Таким чином, в ході виконання перевірочних розрахунків передбачається 

[6, 116]: 

- моделювання конструкцій МСЕ з урахуванням установленого 

деформованого стану; 

- розрахунок конструкцій і визначення зусиль і деформацій в елементах 

розрахункової схеми; 

- порівняння характеру деформації реального об'єкту та математичної 

моделі й уточнення, у разі потреби, характеристик жорсткості матеріалів 

елементів моделі; 

- розрахунок уточненої моделі, визначення зусиль і переміщень; 

- перевірка дотримання умов, що забезпечують несучу здатність і 

деформативність будівельних конструкцій, будівель та споруд, оцінка їхнього 

технічного стану;  

- проектування посилення; 
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- коректування розрахункової схеми споруди з урахуванням 

встановлення елементів посилення і розрахунок нової моделі. 

Остаточна оцінка технічного стану конструкцій споруди проводиться 

шляхом зіставлення контрольованих параметрів, які визначено в ході 

проведення обстежень, з відповідними проектними параметрами, а також за 

результатами перевірних розрахунків. 

Як характерні особливості для конструкцій аварійного стану 

розглядаються наявність залишкових прогинів, що суттєво перевищують (в 2 і 

більше разів) допустимі, величини яких наведено в чинних нормах 

проектування (приблизно 1/20–1/50 прольоту).  

Для попередження подальшого наростання деформацій і обвалення під 

аварійні конструкції встановлюють тимчасові кріплення. Тип тимчасових 

страхувальних кріплень вибирають за результатами обстеження або згідно 

даних, які наведено у відповідних посібниках та нормативних документах [24, 

25]. 

Технічний стан конструкцій (за умови відсутності дефектів) оцінюється 

як нормальний або задовільний, якщо не виконуються [6, 37, 116]: 

- умова відмови конструкцій (умова досягнення конструкцією граничних 

станів першої групи) 

,uFF       (4.1) 

де uFF ,  величини відповідно найбільш можливого за час експлуатації 

зусилля в елементі від розрахункових навантажень і найменшої несучої 

здатності; 

- умова досягнення конструкцією граничних станів другої групи 

,uff        (4.2) 

де uff ,  характерне переміщення конструкції (прогин, кут повороту, крен 

тощо), які визначено відповідно в результаті розрахунку або обстеження та 

граничне, які встановлено нормами. 
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Як параметри граничних станів другої групи, досягнення яких 

розглядається як відмова-перешкода, розглядається досягнення граничних 

величин прогинів. 

Граничні стани цієї групи викликають тимчасове припинення або часткове 

порушення умов нормальної експлуатації, проте чітка межа переходу в 

граничний стан відсутня. 

Функції визначення несучої здатності приймаються згідно вимог чинних 

нормативних документів. Допускається застосовувати прямі обмеження 

наступного типу на зміну конструктивних, міцнісних або інших визначальних 

параметрів: 

;min  ,       (4.3) 

minRR  ,       (4.4) 

де min – мінімально допустима величина параметра перерізу  елемента (висота, 

ширина, товщина тощо);  – дійсна величина параметра перерізу; minR – 

мінімально допустимий розрахунковий опір матеріалу; R – фактичний 

розрахунковий опір матеріалу. 

Оцінка технічного стану проводиться зіставленням контрольованих 

параметрів з відповідними проектними параметрами або визначеними в 

результаті обстежень і розрахунків. Конструкції можуть перейти в граничний 

стан, якщо досягли граничних величин такі параметри, як геометричні розміри 

(зменшення внаслідок корозійного зносу сталевого прокату), міцність сталі, 

встановлені конструкції і арматура не відповідають проекту, а вузли сполучення, 

закладні деталі й елементи кріплення зруйновано або пошкоджено. 

Мінімально допустимі величини контрольованих (визначальних) параметрів у 

формулах (4.3) і (4.4) встановлюють за результатами розрахунків будівельних 

конструкцій відомими методами будівельної механіки й опору матеріалів для 

визначення несучої здатності та порівняння її з максимальним діючим зусиллям: 

FtxtxtxF mcr )](),..,(),([ 21 ,     (4.5) 
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де )](),..,(),([ 21 txtxtxF mcr – функція несучої здатності; F – визначається за 

результатами спрощених розрахунків або моделювання НДС конструкцій і 

будівлі в цілому за допомогою ПК МСЕ.  

Як параметри )(),..,(),( 21 txtxtx m  приймаються розміри поперечного 

перерізу, міцність матеріалів, в т.ч. і як функції часу, деформації ґрунтової 

основи тощо. Визначення величини діючого зусилля F  для статично 

визначених конструкцій не являє ускладнень з принципової точки зору. Для 

статично невизначених конструкцій величина F  визначається за результатами 

математичного моделювання НДС, який встановлено за результами 

обстеження. 

Перехід нерівності (4.5) в рівняння свідчить про вичерпання несучої 

здатності (ресурсу) конструкції. Подальша експлуатація можлива за умови 

проведення робіт із посилення, заміни або ремонту. 

Розрахунок залишкового ресурсу виконується в такій послідовності [6, 

116]. 

1. Виконується обстеження конструкцій і встановлюються контрольовані 

параметри: розміри поперечного перерізу, характеристики міцності матеріалів, 

уточнюються величина та характер навантажень і впливів. 

2. Визначається несуча здатність конструкції за результатами проведених 

обстежень )](),..,(),([ 21 txtxtxF mcr . За результатами розрахунку встановлюються 

максимальні зусилля F . Порівнюються: 

FFcr  .      (4.6) 

Якщо нерівність виконується, несуча здатність не вичерпана. 

3. Визначають залишковий ресурс Rt  з використанням допущення щодо 

лінійної залежності зміни контрольованих параметрів в часі: 

crpr

cr
R FF

FF
tt




 ;      (4.7) 

01 ttt  ,      (4.8) 
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де 0t  дата початку експлуатації конструкції (після виготовлення, посилення 

або заміни) або попереднього обстеження, рік; 1t  дата виконання обстеження 

та встановлення змін контрольованих параметрів, рік; prF  проектна несуча 

здатність елементу. 

Визначення залишкового ресурсу доцільно виконувати по можливості на 

більшій базі (4.8). Точніше рішення щодо величини ресурсу може бути 

отримане за умови наявності результатів регулярних спостережень і визначень 

контрольованих параметрів і технічного стану.  

Якщо нерівність (4.6) не виконується, елемент знаходиться в стані, не 

придатному для експлуатації, або аварійному.  

Особливої уваги заслуговує наявність ЗНС в сталевих елементах. Як 

відомо, при виготовленні сталевих конструкцій неминуча поява ЗНС, що 

впливає на роботу стиснутих елементів під навантаженням. Так, наявність ЗН 

розтягу, що обумовлені зварюванням поясних швів, викликає появу 

урівноважуючих ЗН стиску в інших частинах перерізу, в т.ч. і на кромках 

поясів. Поява ЗН стиску на кромках призводить до зниження величин 

критичних сил [5, 118].  

Експериментально [5] підтверджено зниження несучої здатності 

стиснутих двотаврових елементів до 40%. Несприятливий вплив ЗН визначає 

розмежування коефіцієнтів поздовжнього вигину для розрахунку стиснутих 

елементів одного профілю. Відмінність у величинах коефіцієнтів поздовжнього 

вигину для сталевих конструкцій двотаврового і Н-образного перерізу без ЗН і з 

ЗН стискування на кромках поясів понад 49 МПа може досягати 15-17 % (ДБН 

В.2.3-14:2006 [109]). У нормах проектування сталевих конструкцій (ДБН В.2.6-

198:2014 [32]) методика визначення коефіцієнта поздовжнього вигину не 

враховує технологію виготовлення конструкцій, тобто наявність ЗНС. 

В якості ілюстрації необхідності врахування ЗНС при обґрунтуванні 

технічного стану і розрахунках залишкового ресурсу сталевих конструкцій 

можна розглянути наступний приклад. Колона (зварний двутавр 50Ш1-С) 
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розрахункової довжини в площині меншої жорсткості 4,2 м була запроектована 

під навантаження F 2000 кН. В експлуатації колона знаходиться з 0t 1996 

року. Початковий переріз: пояси - 300х16 мм, стінка - 450х12 мм, катет шва 

fk 8 мм, yi 6,93 см, площа поперечного перерізу А 150 см2, гнучкість 

yλ 60. Розрахунковий опір сталі yR 240 МПа. Величина ЗН стиску на 

кромках поясів 49(f)
res,comσ  МПа. 

За час експлуатації колона отримала корозійний знос поясів і стінки. За 

станом на 1t 2016 рік перерізи поясів склали 300х14 мм, стінки - 450х10 мм, 

yi 6,97 см, площа поперечного перерізу А 129 см2, гнучкість yλ 60. Часова 

база роківΔt 20 . Розрахунок залишкового ресурсу із застосуванням різних 

методик визначення коефіцієнта поздовжнього вигину наведено в таблиці 4.5.  

Таблиця 4.5 

Розрахунок залишкового ресурсу колони 

Визначувані параметри 

Обчислення коефіцієнта поздовжнього 
вигину   

методика [1] методика [12] методика [9] 

Площа перерізу, А, см2 150 150 150 

Коефіцієнт поздовжнього 
вигину,    0,805 0,73 0,694 

Несуча здатність за проектними
даними, prF , кН 2900 2630 2500 

Площа перерізу після 20 років 
експлуатації, А, см2 

129 129 129 

Коефіцієнт поздовжнього 
вигину після 20 років 
експлуатації,   

0,805 0,73 0,668 

Несуча здатність за даними 
обстеження, crF , кН 2490 2260 2070 

Залишковий ресурс, t,  років 23,9 14,1 3,3 
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Таким чином, при такій швидкості корозійного зносу залишковий ресурс 

колони, з урахуванням впливу ЗНС, складає 3,3 року. Без урахування впливу 

ЗНС залишковий ресурс складає 23,9 років. 

Як видно з наведених вище даних, визначення залишкового ресурсу 

неможливо без моніторингу будівельних конструкцій. Моніторинг будівельних 

конструкцій проводиться на підставі затвердженої програми за допомогою 

технічних засобів неруйнівного контролю та встановленої в програмі 

періодичності у відповідності з вимогами ДСТУ-Н Б В.1.2-17:2016 [26]. 

Періодичність проведення робіт визначається з урахуванням класів 

відповідальності будівельних конструкцій згідно з ДБН В.1.2-14-2018 [31]. При 

цьому мінімальна періодичність спостережень встановлюється відповідно до 

проектної та нормативної документацій або спеціальних вимог до конкретного 

об'єкта.  

Результатами моніторингу є інформація про стан об'єкта та території 

забудови, що наводиться у проміжних та заключних звітах. Звіти оформляються 

на підставі реєстрації, накопичення та первинного аналізу інформації від 

чутливих елементів, які встановлюють на будівельних конструкцій, що 

підлягають контролю. Вимоги до складу звітів встановлюються в робочій 

програмі моніторингу. За результатами моніторингових спостережень у складі 

звіту наводиться висновок про поточні значення контрольованих параметрів 

будівельних конструкцій. Результати моніторингу використовуються при оцінці 

технічного стану будівельних конструкцій, будівель та споруд. Кінцевим 

результатом оцінки технічного стану будівельних конструкцій є висновок про 

можливість (неможливість) подальшої експлуатації будівель та споруд у 

штатному режимі. 

Постійний контроль технічного стану будівель та споруд з використанням 

автоматизованих систем організовується на відповідальних за критеріями 

безпеки конструкціях. При цьому використовуються прилади і обладнання з 
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автоматичним зберіганням, обробленням і передачею результатів вимірювань 

по інформаційних каналах зв'язку. 

Граничні значення параметрів оцінюються за критеріями стану елементів 

будівель та споруд, що визначають, за яких умов настає неможливість 

виконання ними своїх функцій за технічними причинами, до яких можна 

віднести небезпеку руйнування окремих елементів, втрату загальної стійкості 

тощо. 

Оцінювання параметрів технічного стану за їхніми граничними 

критеріями використовуються для прийняття рішень про: 

- забезпечення безпеки людей; 

- переведення об'єкта в режим аварійної експлуатації, виконання 

протиаварійних заходів та мінімізації можливих наслідків; 

- посилення несучих конструкцій об'єкта. 

Система моніторингу будівельних конструкцій складається з наступних 

основних елементів: 

- вимірювальних елементів контрольованих параметрів 

(вимірювальними елементами є датчики реєстрації зміни параметрів стану 

будівельних конструкцій. Точність вимірювань і кількість датчиків 

визначаються програмою моніторингу); 

- інформаційної системи реєстрації, накопичення та первинної обробки 

показників контрольованих параметрів будівельних конструкцій; 

- розрахункової моделі (або її автоматизованого аналогу в інформаційній 

системі) для оперативного попереднього прогнозування значень 

контрольованих параметрів будівельних конструкцій на найближчий час; 

- системи налаштування й управління інформаційною системою 

моніторингу будівельних конструкцій. 

Інформаційна система в реальному часі забезпечує збір, накопичення, 

доступ, відображення та розповсюдження даних про значення показників 

контрольованих параметрів будівельних конструкцій будівель та споруд. 
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4.4. Практичне застосування результатів досліджень при проектуванні та 

визначенні технічного стану конструкцій будівель 

 

Результати проведених досліджень певною мірою були використані при 

обґрунтуванні можливості подальшої експлуатації сталевих колон секції F в 

осях 72-74/А-Б складського комплексу «Логістичний парк» ТОВ «Термінал 

Бровари» за адресою Об’їзна дорога, 62 в м. Бровари Київської обл. Будівля 

являє собою прямокутну в плані одноповерхову споруду з металевим каркасом, 

яка складається з окремих секцій. Загальний розмір секції F, в якій розташовано 

колони, що отримали пошкодження за час експлуатації, в осях 65-77/А-Л 

становить 72-102 м. Фрагмент плану будівлі наведено на рис. 4.2 [107]. 

 

 
 

Рис. 4.2. Фрагмент плана будівлі (секції F) 

 

Несучі колони розміщено по цифровим осям 65, 69, 73, 77 і літерним 

осям. Несучі балки покриття розміщено по літерним осям. Просторова 

жорсткість конструкцій будівлі забезпечується сумісною роботою сталевих 
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колон, конструкцій покриття (балок, прогонів, в'язів), вертикальних в'язів між 

колонами в осях Д-Е, а також конструкцій вбудованого об’єму в осях 74-76/А-Б. 

Складування матеріалів виконується на підлозі. Переміщення матеріалів в 

межах складського об’єму виконується транспортними засобами, які 

переміщуються по підлозі. Підвісний транспорт в будівлі відсутній. 

Обстеження конструкцій було виконано після звільнення орендаторами 

приміщень, які розташовано в секції F. Необхідність у проведенні робіт 

викликана тією обставиною, що в процесі експлуатації при переміщенні грузів 

транспортом виникли пошкодження колон у вигляді погнутості полиць або 

вм'ятин в полицях (таблиця В.1 [25], група 6, номер в середині групи 2).  

Перерізи колон являють собою зварний двотавр (полиці: сталевий лист 

420х10 мм; стінка: сталевий лист 390х10 мм). Згідно таблиці В.1 [25] (група 6, 

номер в середині групи 2) для конструкції, технічний стан якої є задовільним, 

величина погнутості (вм'ятини) стиснутої полиці не повинна перевищувати 

6,06,0  tf  см (6 мм). Для колони К1 величина погнутості приблизно 

становила 10 мм, для колони К2 – 13 мм, для колони К3 – 10 мм (рис. 4.3).  

 

 

а) б) в) 
 

Рис. 4.3. Загальний вигляд опорної частини колон К1, К2, К3): 

а) вигляд опорної частини колони К1; 

б) вигляд опорної частини колони К2; 

в) вигляд опорної частини колони К3 



 125

Було виконано розрахунки колон. Результати розрахунків дозволили 

встановити, що колони К1, К2, К3, в нижній частині яких є погнутості та 

вм'ятини в полицях, мають суттєвий запас міцності.  

Згідно п. 6.5.10 [25] пошкодження колон відносяться до категорії Бd, 

тобто це такі пошкодження, які не становлять в момент виявлення 

безпосередньої небезпеки для конструкцій, але в подальшому можуть 

викликати пошкодження інших елементів (вузлів, з'єднань) i при розвитку 

перейти до категорії Аd, тобто при подальшій експлуатації можливі, на додаток 

до існуючих, аналогічні пошкодження внаслідок ударів транспортом, що 

пересувається підлогою. До категорії Аd належать пошкодження особливо 

відповідальних елементів i з'єднань, які становлять безпосередню небезпеку для 

руйнування. 

Технічний стан обстежуваних колон можна вважати непридатним до 

нормальної експлуатації, враховуючи, що за результатами розрахунку колони 

мають суттєвий запас міцності, але мають пошкодження, величини яких дещо 

перевищують нормативні обмеження (п. 5.3 [25]). 

На підставі оцінки технічного стану та з метою недопущення появи 

аналогічних пошкоджень і переходу наявних пошкоджень до категорії Аd (п. 

6.5.10 [25]) рекомендується виконати наступне: 

- виправити полиці двотаврового перерізу колон в місцях порушень за 

допомогою гідравлічних домкратів або аналогічних систем; 

- з метою унеможливлювання появи при подальшій експлуатації 

аналогічних пошкоджень цих та інших колон виконати заходи щодо захисту 

нижньої частини всіх колон будівлі додатковими елементами, наприклад, 

шляхом замуровування важким бетоном класу за міцностю не нижче за С20/25 

простору між полицями двотаврів в нижній частини колон (на висоту до 0,5 м, 

де можлива поява таких пошкоджень) або встановленням додаткових 

демпфуючих елементів. 

Слід очікувати, що несуча здатність сталевих колон після вирівнювання 
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не зміниться, враховуючи результати експериментальних досліджень. За 

розробленими рекомендаціями було виконано вирівнювання поличок колон за 

допомогою гідравлічних домкратів. 

Було виконано обстеження будівельних конструкцій будівлі складу 

комплексу по зберіганню продуктів харчування ТОВ «Кушнер» в с.м.т. Велика 

Димерка Броварського району Київської обл., які отримали пошкодження 

внаслідок пожежі, визначення їхнього технічного стану і розробка 

рекомендацій щодо забезпечення подальшої тривалої та безпечної експлуатації 

[119, 120].  

Під час виконання роботи було проведено візуально-інструментальне 

обстеження будівельних конструкцій, в ході якого проводились фотофіксація 

виявлених дефектів, вимірювання геометричних параметрів будівлі та 

конструктивних елементів. 

У відповідності з вищевикладеним, для вирішення поставленої задачі 

було проведено комплекс робіт, який містив: 

 аналіз наявної проектної, виконавчої й експлуатаційної документації; 

 попередній огляд об’єкта обстеження; 

 візуальне обстеження будівельних конструкцій будівлі, які залишились 

після пожежі, оцінка їхнього технічного стану; 

 інструментальне обстеження будівельних конструкцій (вимірювання 

геометричних параметрів будівлі та конструктивних елементів); 

 аналіз результатів візуального й інструментального обстеження вище 

визначених будівельних конструкцій; 

 виконання перевірочних розрахунків; 

 підготовлення висновку про технічний стан будівельних конструкцій 

будівлі складу і можливість подальшої експлуатації; 

 розроблення технічної документації на підсилення конструкцій, які 

залишились після пожежі, і добудову будівлі в осях К-Л/14-22. 
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Визначення технічного стану здійснювалось на основі обстеження стану 

конструкцій каркасу, фасадів, покриття. 

Будівля складу комплексу по зберіганню продуктів харчування ТОВ 

«Кушнер» в с.м.т. Велика Димерка Броварського району Київської обл. являє 

собою окремо розташовану різноповерхову споруду прямокутної форми в плані 

загальними розмірами 100х48 м (рис. 4.4, 4.5).  

В осях Г-Т будівля являє собою одноповерхову двохпрольотну споруду зі 

сталевим каркасом розмірами в плані в осях 108х48 м, яка являє собою склад 

для зберігання продуктів харчування. Висота до низу конструкцій 5,25 м. 

Каркас цієї частини будівлі змонтовано з конструкцій комплектної поставки 

фірми ZAMIL STEEL.  

Зовнішні стіни виконано з сандвіч-панелей з утеплювачем з 

пінополіуретану. Покрівля плоска, з незначним ухилом, по металевих 

профільованих листах. Ступінь вогнестійкості конструкцій – ІІІа.  

Колони будівлі в осях Г-Т являють собою сталеві конструкції 

двотаврового профілю, які закріплено до фундаментів за допомогою анкерних 

болтів М24. Колони по осі 22 виконано зі змінним по висоті перерізом, колони 

по осях 14 і 18 – постійного перерізу.  

Зверху на колони обпираються сталеві балки покриття (по осях 18 і 22). 

До колон по осі 14 балки закріплюються збоку до поясів. Відправні марки балок 

виконано змінного перерізу (рис. 4.4, 4.5).  

Зверху на пояси балок обпираються прогони прольотом 9 м, які виконано 

з гнутих С-подібних профілів висотою 360 мм. Стикування прогонів 

виконується за допомогою накладок на болтах. 

Для розміщення обладнання на даху між балками було встановлено 

балки-розпірки, які виконано з прокатних двотаврів, і закріплено до стінок 

балок покриття за допомогою болтів. 
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Рис. 4.4. Схема розташування несучих конструкцій будівлі 



 129

 

 

Рис. 4.5. Розріз 1-1 (розташування розрізу наведено на рис. 4.3) 
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Просторова жорсткість конструкцій цієї частини будівлі повинна була 

забезпечуватись за допомогою шарнірно з’єднаних з фундаментами колон, 

балок покриття, які жорстко з’єднано з оголовками колон, балок-розпірок для 

встановлення на них технологічного обладнання на даху, вертикальних і 

горизонтальних в'язів, які виконано зі сталевих канатів, та інших елементів 

каркасу. 

6 квітня 2016 року в будівлі складу сталася пожежа. Пожежа виникла в 

осях Л-П/14-18, де зберігалось обладнання. Внаслідок пожежі конструкції 

будівлі в осях К-Т/14-22 було зруйновано (рис. 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10). 

В ході обстеження було отримано наступні відомості про пожежу, які 

необхідні для подальшого детального обстеження конструкцій: 

 

 

 

Рис. 4.6. Обвалення конструкцій каркасу будівлі в осях К-Л після пожежі 
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Рис. 4.7. Вигляд несучих конструкцій покриття в осях 14-18/Н-П після пожежі 

 

 

 

Рис. 4.8. Вигляд несучих конструкцій по осі 14 в осях Н-П після пожежі 
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Рис. 4.9. Фрагмент фасаду будівлі в осях Г-Т після пожежі 

 

 

 

Рис. 4.10. Вигляд обвалених конструкцій будівлі в осях Г-Т (вигляд з покрівлі) 
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– час виявлення пожежі, початку інтенсивного горіння (пожежа 

почалась зранку, повністю була ліквідована близько 16 години 6 квітня 2016 

року); 

– тривалість інтенсивного горіння під час пожежі (пожежа виникла в 

зоні складування обладнання, тривалість інтенсивного горіння становила 

приблизно 3 години); 

– засоби гасіння пожежі (для гасіння пожежі рятувальники застосували 

воду); 

– місце знаходження осередку займання (осередок займання знаходився 

в зоні розміщення обладнання в осях Л-П/14-18); 

– максимальну температуру середовища під час пожежі (температура 

перевищувала 1000 оС з огляду на стан обвалених конструкцій). Детальне 

обстеження сталевих конструкцій проводилось в наступній послідовності: 

– вивчено наявну документацію по конструкціям і будівлі в цілому; 

– ознайомлено з пошкодженим пожежею об'єктом; 

– виконано обстеження конструкцій, які залишились в проектному 

положенні, з метою з'ясування їхнього технічного стану після пожежі; 

– виконано візуальне обстеження конструкцій, які найбільш 

постраждали від високотемпературного впливу під час пожежі; 

– підготовлено висновок про технічний стан і можливість подальшої 

експлуатації будівлі. 

Розвиток пожежі призвів до нерівномірного нагрівання та руйнування 

конструкцій, стінового огородження, складованих матеріалів, обладнання.  

Під час проведення обстеження було виконано обмірювальні роботи, а 

також візуальний огляд та інструментальний вимір конструкцій, які залишились 

після пожежі, в натурі. При цьому застосовувались стрічкові рулетки, 

штангенциркуль, електронний дальномір. 

При обстеженнях конструкцій було виявлено, що сталеві конструкції 

каркасу в осях Г-К не були піддані дії високих температур. Балка покриття по осі 
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К в осях 14-22 отримала незначні пошкодження верхньої полички внаслідок 

руйнування і обвалення прогонів в осях К-Л. Сліди впливу високих температур 

(обгоряння фарби, викривлення конструкцій тощо) відсутні. На балці в наявності 

шар сажі, який осів в процесі горіння і гасіння пожежі, а також сліди корозійного 

зносу).  

На колонах по осях К-14, К-18, К-22 відсутні пошкодження, які б свідчили 

про зниження несучої здатності у відповідності з вимогами чинних нормативних 

документів [24, 25]. На конструкціях в наявності шари сажі, які осіли на 

поверхнях колон в процесі горіння та гасіння пожежі). Анкерні болти колон 

будівлі в осях Г-К не пошкоджено. 

Відповідно до вимог п. 5.3, чинного ДСТУ Б В.2.6-210:2016 [25] 

технічний стан конструкцій в осях Г-К оцінюється як задовільний. 

Враховуючи, що внаслідок пожежі було порушено цілісність будівлі 

(будівля комплектної поставки), для можливості подальшої експлуатації 

необхідно розробити проект і виконати посилення. Розробку проекту 

підсилення необхідно виконувати з урахуванням (за необхідності) подальшої 

добудови будівлі. 

Колони по осі Л внаслідок руйнування мають ухил, анкерні болти 

зруйновано. При подальшій добудові будівлі необхідно виконати заміну 

існуючих анкерних болтів. 

Стінове огородження в осях И-К має пошкодження. 

Основною причиною появи таких пошкоджень будівельних конструкцій є 

відсутність ефективних засобів захисту конструкцій від пожежі. 

Колони, балки покриття, прогони, стінове огородження і покрівля в осях К-

Т зазнали суттєвих руйнувань. Технічний стан цих конструкцій (в чинних 

нормативних документах [24, 25] немає опису такого технічного стану), можна 

розглядати як такий, що унеможливлює їхню подальшу експлуатацію. 

Конструкції в осях К-Т необхідно демонтувати. 

Розрахунок конструкцій посилення виконано у відповідності з вимогами 



 135

ДБН В.2.6-198:2014 [32], ДБН В. 1.2-2:2006 [28], ДБН В.1.2-14:2018 [31]. 

За результатами розрахунку зроблено наступні висновки: 

• міцність, стійкість і жорсткість елементів рами не забезпечуються; 

• подальша експлуатація конструкцій будівлі можлива за умови розробки 

проекту посилення конструкцій будівлі та виконання посилення в натурі; 

• було розроблено проекти посилення і подальшої добудови будівлі в 

осях К-Л, які реалізовано в натурі (рис. 4.11, 4.12, 4.13). 

Крім описаних вище дефектів, які виникли внаслідок пожежі, окремі 

конструкції (колони по осях 18-Д, 18-Ж, 18-К) отримали пошкодження внаслідок 

експлуатації (рис. 4.14, 4.15, 4.16). В цих конструкціях в наявності пошкодження 

у   вигляді погнутості полиць або вм'ятин в полицях (таблиця В.1 [25], група 6, 

номер в середині групи 2). Величини погнутості f становлять приблизно 15-30 

мм. Товщина полиці двотаврового перерізу колони становить 8 мм. 

 

 

 

Рис. 4.11. Фасад будівлі в осях А-Л після реконструкції 
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Рис. 4.12. Підсилення ригелів біля колон середнього ряду по осі 18 

 

 

 

Рис. 4.13. Вигляд несучих конструкцій покриття в осях К-Л 
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Рис. 4.14. Викривлення полиць в колоні по осях 18-Д 

 

 

 

Рис. 4.15. Викривлення полиць в колоні по осях 18-Ж 



 138

 

 

Рис. 4.16. Викривлення полиць в колоні по осях 18-К 

 

Таким чином, величини погнутості для цих колон перевищують граничні 

значення (f=0,6·t=4,8 мм для стиснутих полиць) у відповідності з вимогами, які 

викладено в таблиці В.1 [25], група 6, номер в середині групи 2, тобто ці 

колони знаходяться в непридатному до нормальної експлуатації технічному 

стані. Для подальшої безпечної експлуатації колони мають бути виправлені або 

посилені шляхом оббетонування. 

Відповідно до вимог чинних нормативних документов [24, 25] технічний 

стан несучих сталевих конструкцій в осях Г-К, крім колон по осях 18-Д, 18-Ж, 

18-К, оцінюється як «2» – задовільний.  

Колони по осях 18-Д, 18-Ж, 18-К були обетоновані, оскільки виправлення 

іншими способами не виявилось можливим. 

Подальша експлуатація будівлі передбачається зі зміною 

функціонального призначення (пропонується розмістити обладнання для 

випуску товарів народного призначення). 
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Перекриття в паркінгу в осях 8-9/А-Б в житловому будинку за адресою 

вул. Золотоворітська, 13 у Шевченківському районі м. Києва було виконано в 

монолітному залізобетонному варіанті. Загальний вигляд плити в осях 8-9/А-Б 

наведено на рис. 4.17, 4.18, 4.19. 

Під час проведення обстеження було встановлено, що плита в центральній 

частині має руйнування захисного шару бетону для арматури. Арматура в цій 

частині плити оголена та кородована. Прогини плити в межах 70 мм. За всіма 

ознаками руйнування бетону та корозію арматури було спричинено 

порушеннями технології під час виконання робіт з устрою конструкцій – 

незадовільне виконання ущільнення бетону, порушення режиму прогрівання. 

 

 

 

Рис. 4.17. Схема верхньої частини плити з вказівками напрямків 

фотографування 
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Рис. 4.18. Вигляд нижньої частини плити в напрямку осі А 

 

 

 

Рис. 4.19. Руйнування захисного шару бетону з оголенням та інтенсивним 

корозійним зносом арматури в середній частині плити 
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Визначення міцності та однорідності бетону виконано ультразвуковим 

методом згідно ДСТУ Б В.2.7-226:2009 [121]. Суть ультразвукового методу 

полягає у вимірі часу t проходження ультразвуку (УКС-МГ4) від 

випромінювача до приймача і бази L прозвучування (відстані між 

випромінювачем і приймачем).  

Виміри швидкості ультразвуку та міцності бетону виконувалися способом 

поверхневого прозвучування.  

Результати досліджень наведено на рис. 4.20 (цифрами вказано міцність в 

МПа в межах досліджуваних ділянок). Як видно з цього рис., бетон плити 

перекриття в паркінгу будинку в осях 8-9/А-Б неоднорідний за своїми 

властивостями, що свідчить про порушення технології виготовлення 

конструкцій. 

 

 

 
Рис. 4.20. Результати досліджень однорідності та міцності бетону плити 
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Згідно таблиці 2.1 технічний стан конструкцій плити перекриття в 

паркінгу будинку в осях 8-9/А-Б відноситься до стану «3» – не придатний для 

нормальної експлуатації, оскільки конструкція не відповідає категоріям «1», 

«2» щодо несучої здатності або нормальної реалізації захисних функцій, але 

аналіз дефектів і пошкоджень з перевірними розрахунками виявляє можливість 

забезпечення її цілісності до проведення ремонту, підсилення або заміни. 

Оскільки технічний стан стан конструкцій плити перекриття в паркінгу 

будинку в осях 8-9/А-Б відноситься до стану «3» – не придатний для 

нормальної експлуатації, подальша безпечна експлуатація без виконання 

заходів щодо ремонту або заміни неможлива. Розглядались 2 варіанти: 

- демонтаж з подальшою заміною у відповідності з проектом, згідно 

якого було побудовано будинок; 

- посилення конструкцій плити шляхом устрою плоскої балкової клітки, 

яку необхідно підвести під плиту (рис. 4.21). 

 

 

 

Рис. 4.21. Схема підсилення плити перекриття шляхом устрою плоскої балкової 

клітки, яку необхідно підвести під плиту 
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Для виконання робіт з посилення було розроблено відповідний проект. 

Підсилення плити запропонованим способом дозволило виконати роботи у 

короткі терміни (рис. 4.22).  

 

 

 

Рис. 4.22. Вигляд посилених конструкцій перекриття сталевими елементами 

 

Включення в роботу балок посилення відбулось шляхом підклинювання 

сталевими пластинами і наплавленням холостих валиків по нижніх кромках 

поясів.  

 

4.5. Висновки за розділом 4 

 

1. Вирівнювання заздалегідь викривлених сталевих конструкцій можливе 

шляхом наплавлення холостих валиків по опуклих кромках. Такий вид 

вирівнювання сприяє появі на кромках поясів двотаврів ЗН розтягу, що 

призводить до підвищення несучої здатності при роботі сталевих елементів на 
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стиск.  

Експериментально підтверджено, що несуча здатність сталевих елементів 

після вирівнювання не нижча за несучу здатність при первинному 

навантаженні, що дозволяє використовувати рекомендовані нормативними 

документами методики визначення стійкості та несучої здатності сталевих 

елементів при роботі на стиск без врахування ЗНС, що йде в запас міцності.  

Вирівнювання конструкцій рекомендовано виконувати після повного 

розвантаження конструкцій або часткового посилення. Наплавлення холостих 

валиків необхідно виконувати зворотньо ступінчастим швом ділянками, не 

більшими за 100-200 мм. На виконання робіт необхідно розробити проект. 

2. Створено ряд математичних моделей сталевих двотаврових елементів з 

найчастіше використовуваними гнучкостями. Дослідження проведено для 

визначення області використання розробленої методики  розрахунку. 

Виправлення заздалегідь деформованих сталевих елментів рекомендується 

виконувати для елементів гнучкостей від 60 до 80 при величинах вигинів, які не 

перевищують 1/100 від розрахункової довжини елемента. 

3. Результати, які отримано при виконанні дисертаційної роботи, знайшли 

своє практичне застосування. Результати роботи використано при визначенні 

технічного стану сталевих колон секції F в осях 72-74/А-Б складського 

комплексу «Логістичний парк» ТОВ «Термінал Бровари» в м. Бровари 

Київської обл. за адресою Об’їзна дорога, 62, які отримали пошкодження за час 

експлуатації; проведенні робіт з обстеження, розрахунків і розробки проекту 

посилення конструкцій будівлі складу комплексу по зберіганню продуктів 

харчування ТОВ «Кушнер» в с.м.т. Велика Димерка Броварського району 

Київської обл. після пожежі; проведенні робіт з обстеження, виконання 

розрахунків і розробки проекту посилення конструкцій перекриття в паркінгу 

будівлі за адресою вул. Золотоворітська, 13 в м. Києві у зв'язку з неякісним 

виконанням робіт (підтверджена можливість вигину відносно рівних 

конструкцій для включення в роботу при посиленні балок або плит).  
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ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

 

1. Узагальнено результати теоретичних і експериментальних досліджень в 

області визначення залишкового напруженого стану та його впливу на стійкість 

сталевих елементів двотаврового перерізу, обґрунтовано можливість і 

доцільність вирівнювання заздалегідь викривлених сталевих елементів шляхом 

наплавлення холостих валиків за певних умов. 

В чинних нормативних документах (ДБН В.2.6-198:2014 [32] і ДБН В.2.3-

14:2006 [109]) відсутні рекомендації щодо визначення залишкових напружень 

та їхнього врахування при розрахунках на стійкість. У ДБН В.2.3-14:2006 [109] 

наведено пропозиції щодо врахування впливу залишкового напруженого стану 

при розрахунку елементів із прокатних і зварних двотаврів на стійкість шляхом 

введення менших коефіцієнтів подовжнього вигину, проте відсутня методика 

визначення залишкових напружень. 

Проводилися численні дослідження поведінки двотаврових колон. Було 

встановлено, що шляхом наплавлення валиків по всій довжині елемента може 

бути досягнуто збільшення несучої здатності колон, що деформуються як в 

площині більшої, так і меншої жорсткості. 

Результатів досліджень залишкового напруженого стану, що виникає 

після вирівнювання елементів шляхом наплавлення холостих валиків, і його 

впливу на стійкість в доступній автору літературі не виявлено. Очевидно, що 

вплив залишкового напруженого стану при посиленні конструкцій може бути 

істотним і привести до обвалення конструкцій в процесі виконання посилення. 

2. Удосконалено розрахункові методи визначення залишкового 

напруженого стану, що виникає в сталевих елементах після вирівнювання, а 

також його впливу на стійкість. 

Удосконалено алгоритми розрахунку несучої здатності стиснутих 

сталевих елементів двотаврового профілю при згині в площині меншої або 

більшої жорсткості з урахуванням впливу залишкового напруженого стану. 
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Використання розробленого алгоритму розрахунку дозволяє визначити 

можливість виконання вирівнювання в кожному конкретному випадку. 

За рахунок появи на кромках поясів зон із залишковими напруженнями 

розтягу розрахунки конструкцій на стійкість і несучу здатність можна 

виконувати із залученням нормативних методик. 

Виправлення деформованих сталевих елементів рекомендується 

виконувати для елементів гнучкостей від 60 до 80 при величинах вигинів, які не 

перевищують 1/100 від розрахункової довжини елемента. 

3. Розроблено методику та проведено експериментальні дослідження 

залишкового напруженого стану, що виникає в сталевих елементах після 

вирівнювання локальними термічними впливами шляхом наплавлення холостих 

валиків. 

Вперше отримано результати експериментального визначення розподілу 

залишкових напружень після розвантаження та вирівнювання. Наведено 

пропозиції щодо вирівнювання конструкцій шляхом наплавлення валиків.  

4. Проведено експериментальні дослідження впливу залишкового 

напруженого стану, що виникає в сталевих елементах після вирівнювання 

локальними термічними впливами шляхом наплавлення холостих валиків і за 

допомогою домкратів пресу, на стійкість стиснутих елементів. 

Розроблено методику досліджень несучої здатності сталевих двотаврових 

елементів після первинного навантаження, розвантаження, подальшого 

вирівнювання і наступного навантаження. В якості експериментальних 

використано зразки, які були випробувані на стиск. Після випробувань 

експериментальні зразки були піддані вирівнюванню за допомогою домкратів 

пресу або локальними термічними впливами шляхом наплавлення холостих 

валиків по опуклих кромках.  

Отримано нові результати експериментального визначення несучої 

здатності зразків після розвантаження і вирівнювання. Результати випробувань 

показали, що несуча здатність для більшості зразків після вирівнювання 
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виявилася не нижчою за несучу здатність зразків, яку отримано при первинних 

навантаженнях. 

5. Результати досліджень за даною тематикою мають практичне 

застосування в науковій та учбові роботі та при проектуванні реальних об’єктів. 

Результати досліджень використано: 

- в навчальному процесі Луганського національного аграрного 

університету на кафедрі будівельних конструкцій при викладанні дисциплін: 

«Реконструкція будівель і споруд» і «Науково-дослідна робота студентів» (в 

2011-2013 р.); 

- при виконанні досліджень за ДНТП «Вплив локальних термічних дій на 

міцність і стійкість елементів металевих будівельний конструкцій» (державний 

реєстраційний номер 0109U008624), які проводились на кафедрі будівельних 

конструкцій Донбаського державного технічного університету, м Алчевськ; 

- при виконанні досліджень за ДНТП «Прогнозування залишкового 

ресурсу будівельних конструкцій після силових, деформаційних і 

високотемпературних впливів» (державний реєстраційний номер 0119U001003), 

які проводились на кафедрі наглядово-профілактичної діяльності 

Національного університету цивільного захисту України (м. Харків). 

Результати роботи використано при визначенні технічного стану сталевих 

колон секції F в осях 72-74/А-Б складського комплексу «Логістичний парк» 

ТОВ «Термінал Бровари» в м. Бровари Київської обл. за адресою Об’їзна 

дорога, 62, які отримали пошкодження за час експлуатації; проведенні робіт з 

обстеження, розрахунків і розробки проекту посилення конструкцій будівлі 

складу комплексу по зберіганню продуктів харчування ТОВ «Кушнер» в с.м.т. 

Велика Димерка Броварського району Київської обл. після пожежі; проведенні 

робіт з обстеження, виконання розрахунків і розробки проекту посилення 

конструкцій перекриття в паркінгу будівлі за адресою вул. Золотоворітська, 13 

в м. Києві у зв'язку з неякісним виконанням робіт. 
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ситуації: безпека та захист» (м. Черкаси, 4-5 жовтня 2013 р.);  

- 17 Міжнародному симпозіумі «Сучасні будівельні конструкції з металу, 

деревини та пластмас» (м Одеса, 03-06 червня 2013 р.);  

- 11 міжнародній науково-практичній конференції: «Інноваційні 

технології життєвого циклу об'єктів житлово-цивільного, промислового і 

транспортного призначення» (м. Ялта, 9-13 вересня 2013 р.);  

- Міжнародній науково-технічній інтернет-конференції «Проектування, 

виготовлення і монтаж сталевих конструкцій. Досвід та перспективи розвитку» 

(м. Київ, з 14 жовтня по 20 листопада 2013 р);  

- ІІІ Міжнародній конференції «Експлуатація та реконструкція будівель і 

споруд» (м. Одеса, 2019 р.);  

- III Міжнародній науково-практичній конференції «PRIORITY 

DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT» (м. Львов, 28-29 грудня 2019 р.); 

- II Міжнародній науково-практичній конференції «SCIENCE, SOCIETY, 

EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS» (м. 

Харків 20-21 січня 2020 р.); 

- міжнародній науково-технічної конференції «Сучасні будівельні 

конструкції з металу та деревини» (м. Одеса, 11-12 червня 2020 р.); 

- конференціях професорсько-викладацького складу, студентів і 

аспірантів ЛНАУ та ДонДТУ (2011-2014 р.). 
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Додаток В 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ 
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